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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият проект на становище е в отговор на законодателното предложение на 
Европейската комисия от януари 2020 г. за създаване на Фонд за справедлив преход, 
подкрепящ териториите и общностите в прехода към кръгова и неутрална по 
отношение на климата икономика в ЕС до 2050 г., в съответствие с Парижкото 
споразумение.

Земеделските стопани са на челна линия, когато става въпрос за изменение на климата, 
и следователно са една от основните заинтересовани страни за постигането на тази цел.

В становището се потвърждава, че Фондът за справедлив преход трябва да действа като 
допълнителен инструмент по отношение на новите ресурси за финансиране. Всички 
основни фондове на МФР, включени в ОСП, трябва да включват съображения, 
свързани с климата в процеса на вземане на решения с цел да допринесат за 
декарбонизацията на икономиката, за което е необходимо подходящо финансиране. 
ФСП следва да допълва, а не да вреди на действията на другите дългосрочни политики 
на ЕС.

Споделените усилия са от съществено значение за постигане на общата цел за 
неутрална по отношение на климата икономика и, поради това, достъпът до ФСП 
следва да е обвързан с условието за приемането на националната цел за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., както и на междинните цели за 2030 г.

В становището се подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на особено 
засегнатите територии, каквито са селските или периферните райони, които вече са 
изправени пред по-сериозни социални и икономически предизвикателства, които 
допълнително намаляват способността им да отговорят на предизвикателствата в 
процеса на преход. Тези региони също могат да играят важна роля в развитието на 
инвестициите в енергия от възобновяеми източници, включително в райони, съседни 
на6+ж46э52э52555364э2э4 тези територии.

Необходими са приобщаващи политики и стратегии, за да се избегне задълбочаване на 
неравенствата в процеса на преход и да се осигури необходимата социална подкрепа за 
общностите. В това си качество се предлагат някои нови допустими дейности със 
социален характер, както и прилагането на подход „отдолу нагоре“ за участието на 
заинтересованите страни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
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Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021 – 2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели и за 
намаляване на въглеродните емисии, 
както и за Европейския стълб на 
социалните права. Настоящият 
регламент е в изпълнение на един от 
приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода до 2050 година към неутрална 
по отношение на климата и към кръгова 
икономика, при което всички оставащи 
емисии на парникови газове се 
компенсират чрез еквивалентно 
абсорбиране. Освен това Фондът за 
справедлив преход (ФСП) взема 
предвид безпрецедентното 
отражение на кризата, свързана с 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ, 
научно обоснован и социално приемлив 
за всички. Поради това както Съюзът, 
така и държавите членки, заедно с 
регионалните и местните органи и 
заинтересовани страни,  трябва да 
вземат предвид неговите икономически 
и социални последици от самото начало 
и да използват всички възможни 
инструменти за предварително 
смекчаване на неблагоприятните 
последици, като зачитат принципа за 
„ненанасяне на вреда“ на Европейския 
зелен пакт. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Принципът за включване на 
мерките срещу изменението на 
климата във всички програми на 
Съюза е от съществено значение за 
постигането до 2050 г. на неутрална 
по отношение на климата икономика 
в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Всички 
основни фондове от многогодишната 
финансова рамка (МФР), 
включително общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
следва да включват въпросите, 
свързани с климата, в процеса на 
вземане на решения и да допринасят 
за декарбонизацията на икономиката. 
Единствено чрез подходящи 
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бюджетни средства тези програми 
могат да бъдат ефективни при 
гарантиране на справедлив и 
равнопоставен преход за всички. 
Поради това МФР за периода 2021—
2027 г. следва да осигури стабилна и 
амбициозна финансова рамка за 
ефективно изпълнение на тази 
амбиция и да предостави ново 
финансиране, така че съвместната 
работна група да може да 
функционира като допълнителен 
инструмент за действия в областта 
на климата, който да допълва и да не 
пречи на действието и въздействието 
на други дългосрочни политики на 
Съюза. Създаването на съвместната 
работна група не следва да води до 
намаляване на средствата, 
отпуснати за другите фондове от 
МФР, по-специално ОСП или 
политиката на сближаване.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. 
Съюзът следва да придружава и 
подпомага регионите и хората, 
живеещи в тях при прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, като установява баланс 
между потребностите като заетост, 
енергийна независимост или 
продоволствена сигурност и целта на 
Съюза за неутралност на Съюза по 
отношение на климата чрез обединяване 
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на разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата, сближаването и социалните 
цели на всички относими равнища. В 
това отношение устойчивото 
управление на горите и земеделието и 
свързаните с него сектори играят 
важна роля в бъдещата ОСП.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията 
и модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията, 
устойчивостта и модернизирането, 
както и  преструктурирането на 
местната икономика, установяване и 
оползотворяване на алтернативни 
ресурси на местно равнище и 
намаляване на отрицателното 
въздействие върху заетостта. Той следва 
да допринася за предотвратяване на 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Подпомаганите от 
ФСП мерки следва да 
противодействат на обезлюдяването 
на регионите в процес на енергиен 
преход. Това е отразено в специфичната 
цел на ФСП, която е установена на 
същото равнище и е посочена заедно с 
целите на политиката, определени в 
член [4] от Регламент (ЕС) [новия 
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Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение, ангажимента по 
отношение на целите на ООН за 
устойчиво развитие и повишената 
амбиция на Съюза съгласно 
предложеното в Европейския зелен пакт 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата. Средствата от 
определения за ФСП пакет допълват и 
надграждат инвестициите, необходими 
за постигане на общата цел 25 % от 
бюджетните разходи на Съюза да 
допринасят за постигането на целите в 
областта на климата. Прехвърлените от 
ЕФРР и ЕСФ+ средства ще допринасят 
в пълна степен за постигането на тази 
цел.

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение, ангажимента по 
отношение на целите на ООН за 
устойчиво развитие и повишената 
амбиция на Съюза съгласно 
предложеното в Европейския зелен пакт 
и в Регламент (ЕС) .../... (Европейски 
законодателен акт за климата) за 
създаване на възможности на по-
проспериращ, приобщаващ, 
здравословен и по-силен континент, 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата и да подпомогне 
прехода към основана на 
възобновяемите източници, ефикасна 
от гледна точка на ресурсите и 
енергетиката и неутрална по 
отношение на климата икономика до 
2050 г. Средствата от определения за 
ФСП пакет допълват и надграждат 
инвестициите, необходими за постигане 
на общата цел 25 % от бюджетните 
разходи на Съюза да допринасят за 
постигането на целите в областта на 
климата. Прехвърлените от ЕФРР и 
ЕСФ+ средства могат да допринасят в 
пълна степен за постигането на тази цел.

Изменение 7

Предложение за регламент
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Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Преходът към неутрални по 
отношение на климата и устойчиви 
икономика и общество е една от най-
важните общи цели на Съюза, за 
чието постигане споделените усилия 
на всички са от съществено значение. 
Тъй като ФСП е част от Европейския 
зелен пакт, достъпът до ФСП следва 
да е обвързан с условието за 
приемането на националната цел за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., както и на 
междинните цели за 2030 г.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства и политиката за 
развитие на селските райони по 
линия на ОСП, както и националните 
и регионалните инвестиции и 
частния капитал, и не следва в 
никакъв случай да заменят тези 
инвестиции.

Обосновка

ОСП е политиката, която следва да подкрепя селскостопанските производители в 
прехода към по-устойчиви практики и преодоляване на зависимостта от изкопаеми 
горива. Освен това социалните и основаните на селските общности аспекти на 
финансирането по линия на ОСП за развитие на селските райони, като например 
средствата за сближаване, следва да бъдат запазени, а не намалявани, а ФСП следва 
да действа паралелно в допълнение на тези мерки.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива или на промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове, които трябва 
постепенно ще бъдат закрити или да се 
адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
които не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика е предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на твърди изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
зависимостта от интензивни по 
отношение на парниковите газове 
промишлени дейности, способността 
на държавите членки да финансират 
необходимите инвестиции за справяне с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 
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инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Зеления пакт. Финансираните проекти 
следва да допринасят за прехода към 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика. За западащите 
сектори, като производството на 
енергия от каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти 
или добивните дейности за тези твърди 
изкопаеми горива, подкрепата следва да 
бъде свързана с постепенното 
преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. Що се отнася до секторите в 
преход с високи нива на емисии на 
парникови газове, подкрепата следва да 
насърчава нови дейности чрез 
внедряването на водещи до значително 
намаляване на емисиите нови 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13 , като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Следва 
да се обърне специално внимание и на 
дейностите за укрепване на иновациите 
и научните изследвания в областта на 
модерните и устойчиви технологии, 
както и в областите на цифровизацията 
и свързаността, при условие че тези 
мерки спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

инвестициите следва да включва 
онези, които подкрепят хората, 
общностите и местните икономики 
и са устойчиви в дългосрочен план и 
са съобразени с целите на 
Европейския зелен пакт и 
Парижкото споразумение. 
Финансираните проекти следва да 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика. За западащите сектори, като 
производството на енергия от каменни и 
лигнитни въглища, торф и битуминозни 
шисти или добивните дейности за тези 
твърди изкопаеми горива, подкрепата 
следва да бъде свързана с постепенното 
преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. Що се отнася до секторите в 
преход с високи нива на емисии на 
парникови газове, подкрепата следва да 
насърчава нови дейности чрез 
внедряването на водещи до значително 
намаляване на емисиите нови 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13 , като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Следва 
да се предостави подкрепа и за 
иновативни практики в 
земеползването и селското 
стопанство, които допринасят за 
намаляване на въглеродния 
отпечатък на сектора и за дейности 
за развитие на селските райони, като 
се насърчава диверсификацията на 
местната икономика в селските 
райони. Следва да се обърне специално 
внимание и на дейностите за укрепване 
на иновациите и научните изследвания в 
областта на модерните и устойчиви 
технологии, както и в областите на 
цифровизацията и свързаността, при 
условие че тези мерки укрепват 
създаването на устойчиви работни 
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места и спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика до 2050 
година.

__________________ __________________
13 Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „Чиста планета за всички 
Европейска стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ — 
COM(2018) 773 final.

13 Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „Чиста планета за всички 
Европейска стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ — 
COM(2018) 773 final.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Преходът от използването на 
изкопаеми горива може да бъде 
предизвикателство заради 
различаващите се понякога цели. 
Такъв може да е случаят за 
хидроенергийните проекти, които 
могат да имат отрицателно 
въздействие върху екологичното 
състояние на водните обекти, 
тяхната свързаност, рибните 
популации и следователно върху 
местните общности и техния 
поминък. ФСП следва да финансира 
само удовлетворяващи и печеливши 
решения както за околната среда, 
така и за климата. Тези решения 
следва да бъдат посочени в 
описанието на проекта и, когато е 
приложимо, да бъдат включени в 
обхвата на даден проект.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) С оглед на справянето с 
изменението на климата и 
постигането на неутрална по 
отношение на климата икономика 
ФСП следва да подкрепя развитието 
на силна кръгова биоикономика, за да 
се стимулира устойчивостта в 
селскостопанския сектор. 
Произвежданата по устойчив и 
ефикасен начин биомаса от 
селскостопанския, горскостопанския 
и морския сектор, която придава 
стойност на страничните потоци и 
биологичните отпадъци, може да 
допринесе значително за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза в областта на климата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници чрез нови 
професионални квалификации, 
насочени към ориентирани към 
бъдещето сектори, с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие и 
консултации на търсещите работа, 
осигуряване на равен достъп за всички 
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групи от населението без 
дискриминация, и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
производствените инвестиции следва да 
се подпомагат само ако са необходими 
за намаляване на загубата на работни 
места, настъпила вследствие на прехода, 
посредством създаване или защита на 
значителен брой работни места и не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация, 
модернизация и преструктуриране на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП, 
като вземе предвид устойчивите и 
благоприятни по отношение на 
климата дейности, определени в 
относимото законодателство на 
Съюза и които допринасят за целта 
на Съюза към постигане на кръгова 
икономика. Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
производствените инвестиции, като 
вземат предвид устойчивите и 
благоприятни по отношение на 
климата дейности, определени в 
относимото законодателство на 
Съюза, следва да се подпомагат само 
ако са необходими за намаляване на 
загубата на работни места, настъпила 
вследствие на прехода, посредством 
създаване или защита на значителен 
брой работни места и не водят до 
преместване на дейността, нито са 
резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
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съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване подкрепата 
за предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, следва 
да бъде ограничена до предприятия, 
разположени в региони, определени 
като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС.

търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
условията на равнопоставеност 
политиката на сближаване подкрепата 
за предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, следва 
да бъде ограничена до предприятия, 
разположени в региони, определени 
като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС.

__________________ __________________
14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).

14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).

Изменение 15

Предложение за регламент
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Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Приобщаващите политики и 
стратегии са необходими, за да се 
избегне засилването на 
неравенствата в справедлив преходен 
процес, който следва да е от полза за 
всички. Насърчаването на 
социалното сближаване следва да 
бъде водещ принцип за подкрепа в 
рамките на ФСП, чрез насърчаване на 
равенството между половете, 
осигуряване на жизнени селски 
райони, подобряване условията за 
мигрантите, сезонните работници, 
младите и по-възрастните 
работници и нискоквалифицираните 
работници и гарантиране, че никой не 
е забравен. Данните от проведените 
оценки показват, че е важно целите 
за равенство между половете да 
бъдат вземани предвид във всички 
измерения и на всички етапи от 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на 
равенството между половете.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
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по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП могат да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното осъществяване на 
процес на преход на дадена територия с 
цел постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика. В 
тази връзка и като получат подкрепата 
на Комисията държавите членки следва 
да изготвят в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни 
териториални планове за справедлив 
преход, в който подробно се описва 
процесът на преход в съответствие с 
националните им планове в областта на 
енергетиката и климата. За тази цел 
Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
ще се основава на Платформата за 
въгледобивните райони в преход, за да 
се даде възможност за двустранен и 
многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното осъществяване на 
процес на преход на дадена територия с 
цел постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика. В 
тази връзка и като получат подкрепата 
на Комисията държавите членки следва 
да изготвят заедно със съответните 
заинтересовани страни, включително 
гражданското общество и 
съответните местни общности, 
териториални планове за справедлив 
преход, в които подробно се описва 
процесът на преход в съответствие с 
националните им планове в областта на 
енергетиката и климата. За тази цел 
Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
ще се основава на Платформата за 
въгледобивните райони в преход, за да 
се даде възможност за двустранен и 
многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив 
на изкопаеми горива или други 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на поетапното 
преобразуване или поетапното 
затваряне на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове, като същевременно 
се запазват и увеличават 
възможностите за заетост чрез 
преквалификация на работниците и 
улесняване на прехода им към други 
видове заетост в засегнатите 
територии с цел избягване на 
социалното изключване. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
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са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая) и да са 
представени за одобрение от 
Комисията. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
дадат предимство на възприемането 
на стратегии „отдолу нагоре“ при 
изготвянето и изпълнението на 
териториалните планове за 
справедлив преход, като осигурят 
активното участие на съответните 
публични органи, икономически и 
социални партньори от всички 
сектори на дейност, както и други 
съответни заинтересовани страни 
от гражданското общество, 
включително от сектора на селското 
стопанство. За да се постигнат 
ефективни действия на местно 
равнище, когато е осъществимо, 
заинтересованите страни на 
равнището на засегнатите 
територии следва активно да 
участват в изготвянето на 
териториалните планове за 
справедлив преход.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 

(16) С цел да се оптимизира 
ориентираността към постигане на 
резултати от използването на средства 
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Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

по ФСП и да се повиши 
ориентираността към постигане на 
резултати на ФСП, Комисията следва 
да може да прилага финансови корекции 
в случай на сериозно изоставане в 
постигането на целевите стойности, 
заложени за специфичната цел на ФСП.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Следва да се предостави 
специално внимание и подкрепа на 
селските и периферните райони, 
засегнати от процеса на преход. 
Много от тези райони вече са 
изправени пред значителни социални 
и икономически предизвикателства, 
включително земеделските стопани и 
малкия бизнес, като застаряване, 
емиграция на младите хора и 
цялостно обезлюдяване, както и 
малка гъстота на населението, по-
ниско ниво на квалификация, по-малко 
цифрова инфраструктура и 
свързаност и по-ниска енергийна 
свързаност,  което допълнително 
намалява способността им да 
отговорят на предизвикателствата в 
процеса на преход. Тези райони биха 
могли също така да играят важна 
роля за осигуряването на капацитет 
за влагане на инвестиции за енергия 
от възобновяеми източници, като 
същевременно се запази земеделската 
земя. Поради това в териториалните 
планове следва също така да се 
предвиди възможността за включване 
на съседни селски райони в 
териториите, идентифицирани като 
допустими за използване на 
технологии и инфраструктури за 
енергия от възобновяеми източници .
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
хората и териториите, които се 
нуждаят от допълнителна подкрепа, 
за да се справят със сериозните 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г. и от кръговата 
икономика, и за да превърнат 
предизвикателствата във 
възможности, особено по отношение 
на новите устойчиви работни места, 
по начин, който не компрометира 
екологичните цели и който защитава 
изчерпаемите природни ресурси.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите, хората 
и предприятията да се справят със 
социалното, икономическото 
въздействие и въздействието върху 
общественото здраве на гладкия 
преход към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика“, като 
същевременно допринася за 
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опазването на природните ресурси на 
Европа и предотвратява влошаването 
на околната среда.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки.

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки, 
подкрепя общите цели на 
Европейския зелен пакт, и по-
специално целта на Съюз за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в Регламент 
(ЕС) 2020/...  [Европейски 
законодателен акт за климата], с цел 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, 
като същевременно гарантира 
справедлив преход, който не 
пренебрегва никого.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средствата по ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 

2. Средствата по ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на Х милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат да 
бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт. Финансирането на ФСП не е в 
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основен акт. ущърб на средствата, предоставени 
за другите фондове по МФР, 
включително тези, предвидени за 
общата селскостопанска политика 
(ОСП). Посочената сума 
представлява допълнителен ресурс и 
финансирането ù не  води до 
намаляване на средствата, 
отпуснати за другите фондове от 
МФР, по-специално за ОСП или 
политиката на сближаване1a.
__________________
1а В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на 
споразумение, Европейският 
парламент изрази позиция в полза на 
запазване на финансирането на 
политиката на сближаване и на ОСП 
за ЕС-27 на равнището на бюджета 
за периода 2014—2020 г. в реално 
изражение. Финансирането на ФСП 
група представлява допълнителен 
ресурс за това.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  3a. Достъпът до ФСП зависи от 
ангажимента на държавата членка 
да изпълни националната цел за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., както и от 
междинните цели за декарбонизация, 
определени за 2030 г.

Изменение 27

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

заличава се

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението 
на териториалните планове за 
справедлив преход, изготвени в 
съответствие с член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

а) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до създаване на 
работни места, икономическа 
диверсификация и преструктуриране, 
като се вземат предвид устойчивите 
и екологосъобразните дейности, 
определени в съответното 
законодателство на Съюза;
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности, насърчаване на трансфера и 
повишен достъп до модерни 
технологии, включително иновативни 
практики за намаляване на 
въглеродните емисии в 
земеползването и селското 
стопанство;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции във внедряването на 
технологии и инфраструктури за чиста 
енергия на достъпна цена, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници;

г) инвестиции във внедряването на 
технологии и инфраструктури за чиста 
енергия на достъпна цена, чист 
обществен транспорт в селските 
райони, в намаляването на емисиите на 
парникови газове, в енергийната 
ефективност и енергията от 
възобновяеми енергийни източници, 
включително в райони, съседни на 
идентифицираните райони, когато е 
обосновано;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, по-специално за 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи в 
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отдалечените и селските райони, 
като се увеличи достъпа до цифрови 
технологии за всички, включително 
цифрово земеделие;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като се 
отдаде приоритет на 
разработването на „зелени“ 
инфраструктури и използването за 
дейности в селското и горското 
стопанство, когато е целесъобразно, 
като същевременно се гарантира 
спазването на принципа 
„замърсителят плаща“; 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, включително 
устойчивата кръгова биоикономика, в 
т.ч. посредством предотвратяване и 
намаляване на отпадъците, ефективност 
на ресурсите, повторна употреба, 
ремонт и рециклиране;

Изменение 35

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиции в проекти за борба 
срещу риска от енергийна бедност, 
подобряващи енергийната 
ефикасност;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) повишаване на квалификацията 
и преквалификация на работниците;

з) повишаване на квалификацията, 
преквалификация на работниците и 
лицата, търсещи работа, както и 
програми за реинтеграция в нови 
области на дейност на работниците и 
лицата, търсещи работа;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на 
работа и консултации за търсещите 
работа;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на 
търсещите работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, при осигуряване на равен 
достъп и насърчаване на равенството 
между половете;
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) инвестиции, които допринасят 
за намаляване на риска от 
обезлюдяване на териториите, 
засегнати от прехода, и по-специално 
на селските райони;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) инвестиции в социална 
инфраструктура и социални услуги 
от общ интерес в райони с ниско 
покритие, по-специално в селските 
райони, и в защитата на 
жизненоважни работници, засегнати 
от прехода или кризата в техния 
сектор;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) техническа помощ. к) техническа помощ и 
консултантски услуги.

Изменение 42

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа 
на информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това в региони, определени 
като подпомагани региони в 
съответствие с член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС и съгласно 
правилата на Съюза за държавните 
помощи, както е посочено в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП 
може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като 
част от териториалния план за 
справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з) от 
настоящия регламент. Тези 
инвестиции са допустими за 
получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход. ФСП може да подпомага и 
инвестиции, насочени към 
земеделски стопани и малки 
предприятия в селските райони, 
които акцентират върху устойчиви 
дейности в селското и горското 
стопанство.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) № 
651/2014 на Комисията16, с изключение 
на случаите, при които 
затрудненията произтичат от 
кризата, свързана с COVID-19;
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__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, с целта за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и с целите на  
Европейския зелен пакт.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, които могат да 
бъдат прехвърлени в съответствие с 
член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Целият размер на средствата на 
ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към 
приоритета на ФСП, не надвишава три 
пъти размера на подкрепата от ФСП за 



AD\1207536BG.docx 31/38 PE648.613v02-00

BG

съответния приоритет, но не надхвърля 
три пъти този размер.

съответния приоритет.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/201417  на Комисията, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи и 
заинтересованите страни на 
съответните територии, включително 
местните и регионалните органи, 
изготвят един или повече териториални 
планове за справедлив преход, 
който/които обхваща(т) една или повече 
засегнати територии, отговарящи на 
ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 2016/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива, преработката и използването 
на изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

а) описание на процеса на преход 
към целта за неутрална по отношение 
на климата икономика на национално 
равнище до 2050 г., в  т.ч. точни 
срокове за ключовите етапи на прехода 
към средносрочните цели за 
декарбонизация, определени за 2030 г., 
които са в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1, и на 
съседните райони, когато е 
приложимо, които могат да 
допринесат към усилията за преход 
или които са засегнати в 
икономически и социален план от 
процеса на преход на определените 
територии, по-конкретно на 
селските райони; 

Изменение 49

Предложение за регламент
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Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, риска 
от обезлюдяване на засегнатите 
региони, потребностите от развитие и 
целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии и 
предизвикателствата по отношение 
на енергийната бедност;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос 
на подкрепата по ФСП за справяне 
със социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на 
климата икономика;

заличава се

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове, и 
оценка на потенциалните странични 
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ефекти от прехода върху съседните 
региони;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) списък на консултираните 
партньори и съответните 
заинтересовани страни от 
съответната територия;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] и, когато е 
осъществимо, съответните 
заинтересовани страни на географско 
равнище от съответните 
територии, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, в рамките на подход 
„отдолу нагоре“.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Териториалните планове за 
справедлив преход са съгласувани с 
териториалните стратегии, посочени в 
член [23] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], съответните стратегии за 

4. Териториалните планове за 
справедлив преход са съгласувани с 
териториалните стратегии, посочени в 
член [23] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], съответните стратегии за 
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интелигентна специализация, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права.

интелигентна специализация, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права, 
ангажимента на Съюза по силата на 
Парижкото споразумение и целите 
на ООН за устойчиво развитие. 
Териториалните планове за 
справедлив преход укрепват 
местните икономики и късите 
икономически маршрути и вериги на 
доставки.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средносрочната оценка, посочена в 
алинея втора, включва оценка на 
напредъка, постигнат по отношение 
на целта за нетни нулеви емисии до 
2050 г. и междинните цели за 2030 г.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите стойности не се 
коригират, след като искането за 
изменение на програмата, подадено 
съгласно член [14, параграф 2] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено 
от Комисията.

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите 
стойности могат при добре обосновани 
обстоятелства да се коригират, след 
като искането за изменение на 
програмата, подадено съгласно член [14, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], е одобрено от Комисията.
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
65 % от целевата стойност, установена 
за един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
прави финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от ФСП 
за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
70% от целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за крайния 
продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
прави финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от ФСП 
за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.
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