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Изменение 16
Даниел Буда

Предложение за регламент
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, като 
се отдава приоритет на мерките за 
икономическо възстановяване след 
здравната криза, създадена от 
пандемията от COVID-19, 
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, което ще 
доведе до по-ниски въглеродни емисии 
чрез прехода към чисти и справедливи 
енергийни източници и чрез 
насърчаването на зелени и сини 
инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 
риска. 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.
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Изменение 17
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Иво Христов, Кармен Аврам, Естреля 
Дура Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

Предложение за регламент
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, 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 към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.
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Изменение 18
Даниел Буда

Предложение за регламент
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 върху 
превенция и управление на риска. 
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.

_________________ _________________
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Изменение 19
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
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. 
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, по-
специално чрез укрепване на 
естествените поглътители на 
въглерод.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
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Изменение 20
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
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. 
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.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21 от 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21 от 14.1.2020 г.
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Изменение 21
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

Предложение за регламент
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. 
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.

_________________ _________________
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.

Or. it

Изменение 22
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
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. 
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 по-кръгова икономика до 
2050 г., при което всички оставащи 
емисии на парникови газове се 
компенсират чрез еквивалентно 
абсорбиране.

_________________ _________________
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.

Or. en

Изменение 23
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В дългосрочната стратегия на 
ЕС в областта на климата се 
разглеждат сценарии за действия в 
областта на енергетиката и 
климата в Съюза, при които 
секторът на горското стопанство 
осигурява общо от 60 до 65 Mtoe 
дървесина за енергия. Тъй като 
Съюзът вече е надхвърлил значително 
използването на този ограничен 
ресурс за целите на производството 
на енергия, от чието използване за 
материали зависят милиони работни 
места, подкрепата по ФСП не следва 
да бъде предпочитана за преминаване 
от въглища към дървесна биомаса. 
Горенето на кръгла дървесина следва 
да бъде ограничено до абсолютен 
минимум и никакви средства от 
Съюза не бива да бъдат насочвани за 
тази цел.

Or. en

Изменение 24
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Справедливият преход следва 
да бъде приет и прилаган в 
съответствие с принципа „не вреди“ 
на Европейския зелен пакт и не следва 
да увеличава натиска върху горите в 
световен мащаб, включително в 
Европа. Инвестициите следва да са 
допустими само ако доклад за 
устойчивостта и проучване за 
осъществимост на биомасата 
потвърждават наличието на 
съществуващи потоци от отпадъчна 
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биомаса за захранване на капацитета 
на съответна операция и без 
отрицателно въздействие върху 
дървообработващите отрасли, 
биологичното разнообразие или 
поглътителната способност на 
земеползването, промените в 
земеползването или сектора на 
горското стопанство.

Or. en

Изменение 25
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива – особено 
на каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти – или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива – особено 
на каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти – или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 
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Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване.

Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение. Макар 
че на държавите членки може да се 
даде пълна независимост по 
отношение на начина, по който 
разпределят националните планове в 
областта на климата, някои от тях 
все още използват несправедлива 
система въз основа на площта, без да 
отделят внимание на най-
нуждаещите се сектори или най-
неблагоприятно засегнатите райони.

Or. en

Изменение 26
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на 
Съюза. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюза в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. Въпреки че борбата с 
изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда ще 
донесе ползи за всички в дългосрочен 
план и ще създаде възможности и 
предизвикателства за всички в 
средносрочен план, не всички региони и 
държави членки започват своя преход от 

(2) На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюз в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. Въпреки че борбата с 
изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда ще 
донесе ползи за всички в дългосрочен 
план, но и ще създаде в средносрочен 
план много несигурност не само по 
отношение на заетостта, а и във 
всички други сфери, най-вече в 
селското стопанство, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
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една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор. Някои са по-
напреднали от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално и 
икономическо въздействие за 
регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

Някои са по-напреднали от други, по-
специално държавите, които са 
изпълнили ангажиментите и са 
постигнали целите на Протокола от 
Киото (20% енергия от възобновяеми 
източници до 2020 г.), като са 
направили големи инвестиции и сега 
са принудени да допринасят за 
прехода на държавите и регионите, 
които в голяма степен разчитат на 
изкопаеми горива — особено на 
каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти — или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 
Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, както 
и на нелоялната конкуренция на 
държави, които досега не са 
предприели действия за 
декарбонизация, което е в ущърб на 
целите за социално, икономическо и 
териториално сближаване.

Or. it

Изменение 27
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 

(2) Подкрепата за балансирано 
икономическо и социално развитие на 
всички територии представлява една 
от най-важните цели на политиката на 
Съюза. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюза в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. Въпреки че борбата с 
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влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда ще 
донесе ползи за всички в дългосрочен 
план и ще създаде възможности и 
предизвикателства за всички в 
средносрочен план, не всички региони и 
държави членки започват своя преход от 
една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор. Някои са по-
напреднали от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално и 
икономическо въздействие за 
регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

Or. fr

Изменение 28
Елси Катайнен, Атидже Алиева-Вели, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, 
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
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че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива – особено 
на каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти – или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 
Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване.

че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива – особено 
на каменни и лигнитни въглища, 
енергиен торф и битуминозни шисти – 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

Or. en

Обосновка

За да стане Фондът за справедлив преход ориентиран към резултатите и ефективен, 
е важно финансирането да бъде насочено към действия, при които могат да бъдат 
осъществени най-добри резултати. Ето защо торфът следва да бъде определен като 
енергиен торф. Налице е все по-голяма нужда от устойчиво използване на торфа в 
кръговата икономика, хуманното отношение към животните и земеделието 
например като постилка или като обвивка в градинарството.

Изменение 29
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва (3) За да е успешен, преходът трябва 



PE650.653v01-00 16/171 AM\1204336BG.docx

BG

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.

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. За тази цел, бъдещият 
бюджет на Съюза следва да бъде 
подходящ за този преход и 
следващата МФР следва да ни 
предостави средствата, 
съответстващи на нашите амбиции, 
като позволява отпускането на 
средства по ФСП без да се 
преразглеждат към намаляване 
съществуващите политики на Съюза.

Or. fr

Изменение 30
Михал Виезик

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, научно обоснован и 
социално приемлив за всички. Поради 
това както Съюзът, така и държавите 
членки трябва да вземат предвид 
неговите икономически, екологични, 
социални последици и реални 
последици за климата от самото 
начало и да използват всички възможни 
инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Този 
преход трябва да следва принципа „не 
вреди“ на Европейския зелен пакт и да 
подкрепя удовлетворяващи всички 
участници решения. Условията за 
подкрепа от бюджета на Съюза имат 
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важна роля в това отношение.

Or. en

Изменение 31
Иво Христов

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 и социално 
отговорен спрямо всички засегнати 
заинтересовани страни и участници. 
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 
очакваните неблагоприятни 
последици. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение.

Or. bg

Изменение 32
Еухения Родригес Палоп

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 

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде приобщаващ и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки, 
заедно с регионалните и местните 
участници, трябва да вземат предвид 
неговите икономически и социални 
последици от самото начало и да 
използват всички възможни 
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на Съюза има важна роля в това 
отношение.

инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

Or. en

Изменение 33
Даниел Буда

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 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, както и 
необходимостта от преодоляване на 
здравната криза, създадена от 
пандемията от COVID-19, и да 
използват всички възможни 
инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

Or. ro

Изменение 34
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Иво Христов, Кармен Аврам, Естреля 
Дура Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ и 
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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.

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.

Or. en

Изменение 35
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Алтернативни технологии за 
производството на енергия, като 
например от вятъра и от слънцето, 
вече са разходно конкурентоспособни 
на технологиите за конвенционално 
производство и имат нулеви разходи 
за горива и нулеви променливи разходи 
за експлоатация и поддръжка. 
Определящ фактор за тяхната 
дългосрочна конкурентоспособност е 
способността на технологичното 
развитие и на увеличените обеми на 
производство да намалява значително 
с времето капиталовите разходи и 
усреднените разходи за производство 
на енергия. Предвид потенциалната 
роля на тези технологии за 
осигуряване на квалифицирани 
работни места и оправомощаване на 
потребителските и енергийните 
общности те ще представляват 
основното приложно поле на 
подкрепата. Въздействието върху 
земеделска земя следва също да бъде 
сведено до минимум.
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Or. en

Изменение 36
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Използването на ограничените 
природни ресурси следва да бъде 
ориентирано към бъдещето, 
иновативно, научно обосновано и в 
съответствие с принципа на каскадно 
използване. Предвид и ограничените 
финансови ресурси, включително 
националните бюджети, за да се 
гарантира приносът на средствата за 
постигането на дългосрочната 
амбиция на Съюза, те следва да се 
насочват към внедряването на 
технологии, които след 
първоначалното разрастване не 
зависят от субсидии, за да работят.

Or. en

Изменение 37
Алвару Амару

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 

(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 
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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.

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. В тази връзка 
устойчивото управление на горите и 
земеделието и свързаните с него 
сектори играят важна роля в 
бъдещата обща селскостопанска 
политика (ОСП).

Or. pt

Изменение 38
Даниел Буда

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. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода и за 
установяване на баланс между 
потребностите като заетост, 
енергийна независимост, 
продоволствена сигурност и целта на 
Съюза за 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.

Or. ro
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Изменение 39
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 подпомага и 
подкрепя регионите и техните 
жители в 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, сближаването и 
социалните цели на всички съответни 
равнища.

Or. en

Изменение 40
Елена Лици, Франческа Донато, Марко Дреосто, Мара Бицото

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 

(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 
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обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели.

Or. it

Изменение 41
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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. 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.

Or. fr

Изменение 42
Даниел Буда

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, 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
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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].

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, установяване и 
оползотворяване на алтернативни 
ресурси на местно равнище и 
намаляване на отрицателното 
въздействие върху заетостта. 
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 Регламент за 
общоприложимите разпоредби – РОР].

Or. ro

Изменение 43
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

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 

(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 
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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].

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. Той следва да допринася за 
опазване на природното наследство и 
за предотвратяване на влошаването 
на състоянието на околната среда. 
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].

Or. en

Изменение 44
Еухения Родригес Палоп

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 

(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 на 
местната икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
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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].

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].

Or. en

Изменение 45
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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, 
модернизирането и 
преструктурирането 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].

Or. en
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Изменение 46
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Тъй като добивните дейности 
за твърди изкопаеми горива 
обикновено са разположени в селски 
райони, финансирането на 
диверсификацията на местната 
икономика следва да отдава 
приоритет на подпомагането на 
развитието на селските райони и 
агроекологичните дейности с оглед на 
съществената им роля в справянето с 
последиците от изменението на 
климата, опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 47
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

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 

(6) ФСП, заедно с прехвърлените от 
ЕФРР и ЕСФ+ средства, следва да 
предостави съществен принос за 
задължителните действия за борба 
със силната и внезапна дефлация, с 
която Европейският съюз ще се 
сблъска вследствие на пандемията от 
COVID-19, като се обърне специално 
внимание на най-засегнатите 
икономически сектори и региони.
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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.

Or. it

Изменение 48
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 
за създаване на възможности за по-
благоденстващ и приобщаващ, както 
и за по-здрав и по-екологичен 
континент, ФСП следва да предостави 
ключов принос за интегриране на 
действията в областта на климата и да 
ускори прехода към неутрална по 
отношение на климата, изцяло 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна и кръгова 
икономика възможно най-скоро, но не 
по-късно от 2050 г. Средствата от 
определения за ФСП пакет допълват и 
надграждат инвестициите, необходими 
за постигане на общата цел 50% от 
бюджетните разходи на Съюза да 
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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.

Or. en

Изменение 49
Михал Виезик

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 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата и по никакъв 
начин не трябва да противоречи на 
целите на законодателството на 
Съюза в областта на климата, по-
специално в сектора на ЗПЗГС, и 
законодателството на Съюза в 
областта на опазването на околната 
среда, по-специално Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета („Рамковата директива 
за водите“) и директиви 2009/147/ЕО 
и 92/43/ЕИО („директивите за 
опазване на природата“). 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 
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постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 50
Ан Сандер

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 
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.

Or. fr

Изменение 51
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предвид значението на борбата (6) Предвид значението на борбата 
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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.

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.

Or. it

Обосновка

Достъпът до ФСП за справедлив преход не следва да бъде свързан с прехвърлянето на 
средства от други фондове на ЕС.

Изменение 52
Иво Христов

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 

(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 
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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.

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.

Or. bg

Изменение 53
Марейд Макгинес

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 Регламент (ЕС) .../... (Европейски 
законодателен акт за климата) 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.

Or. en
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Изменение 54
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Естреля Дура Ферандис, Силвия 
Спурек

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Преходът към неутрално по 
отношение на климата и устойчиво 
общество е една от най-важните 
общи цели на Съюза, за чието 
постигане споделените усилия на 
всички са от съществено значение. 
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.

Or. en

Изменение 55
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Предвид определените в 
Зеления пакт цели следва да бъде 
създадена всеобхватна стратегическа 
програма за европейските 
селскостопански сектори и тази 
програма следва да подпомага 
декарбонизацията и да се основава на 
широка и изчерпателна оценка от 
Комисията на въздействието на 
икономическата активност на 
секторите върху нивата на 
атмосферното замърсяване.

Or. pt
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Изменение 56
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен, Ирен Толре

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Тъй като ФСП е част от 
Европейския зелен пакт, 
предоставянето на финансови 
средства по ФСП следва да е 
обвързано с условието държавата 
членка да е поела ангажимент за 
постигането на цел за неутралност 
по отношение на климата до 2050 г.

Or. en

Изменение 57
Ан Сандер

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. За тази цел, 
следващата МФР следва да бъде 
амбициозна и да позволява 
постигането на поставените цели. 
Отпускането на средства по ФСП в 
никакъв случай не трябва да бъде в 
ущърб на другите фондове, 
предназначени за други основни 
инструменти, като тези, свързани с 
ОСП, които имат цели, които не 
могат да бъдат преразгледани с 
тенденция намаляване, като 
европейската продоволствена 
независимост и защита на селското 
стопанство. 
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Or. fr

Изменение 58
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 в никакъв случай 
не следва да заменят тези 
инвестиции.

Or. en

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.

Изменение 59
Манолис Кефалоянис

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. Създаването на 
ФСП не следва да води до съкращения 
или трансфери от фондовете, 
обхванати от Регламент (ЕС).../... 
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[нов РОР].

Or. en

Изменение 60
Даниел Буда

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 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 икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
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. Въпреки 
това следва да се отчитат 
енергийните мощности на най-
отдалечените региони и селските и 
по-малко достъпните райони, които 
понастоящем не са свързани с общата 
енергийна инфраструктура.

Or. ro

Изменение 61
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас
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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 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 икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на 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.

Or. fr

Изменение 62
Марейд Макгинес

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 изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 

(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 изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
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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.

бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Социалното и 
икономическото въздействие ще бъде 
почувствано особено в селските 
райони, които зависят от свързани с 
изкопаемите горива отрасли за 
заетост. 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.

Or. en

Изменение 63
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
представлява предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на 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 

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
представлява предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
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 съответния вид 
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финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

енергоизточници или от промишлени 
дейности с висок интензитет на 
емисиите на парникови газове, както 
и способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

Or. bg

Изменение 64
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

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 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, кръгова и 
ефективна по отношение на 
ресурсите икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива, на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
бъдат закрити, онези които досега са 
разчитали главно на дървесна биомаса 
като възобновяем енергиен източник 
и трябва 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.

Or. en
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Изменение 65
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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 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 икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
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, 
включително насърчаването от 
тяхна страна на алтернативи на 
основаната на изкопаеми горива 
икономика чрез биотехнологичната 
кръгова икономика.

Or. en

Изменение 66
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 8
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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 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 икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки и следва се обърне 
първостепенно внимание на тяхното 
възстановяване от здравната криза, 
създадена от пандемията от COVID-
19. Той ще бъде особено труден за онези 
държави членки, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
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.

Or. ro

Изменение 67
Елена Лици, Марко Дреосто, Мара Бицото, Франческа Донато

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
представлява предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
представлява предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
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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.

газове, които трябва постепенно да 
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 следва да отразява 
логиката на възнаграждението в 
полза на държавите, които чрез заеми 
са постигнали целите от Киото.

Or. it

Изменение 68
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии.

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни и предварително 
съгласувани критерии.

Or. bg

Изменение 69
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С настоящия регламент се (10) С настоящия регламент се 
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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 
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.

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 
инвестициите следва да отдава 
приоритет на онези, които подкрепят 
хората, общностите и местните 
икономики и са устойчиви в 
средносрочен и 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 най-късно до 2050 г. 
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. За селскостопански 
сектори и региони с високи равнища 
на емисии на парникови газове 
подкрепата следва да акцентира 
върху подпомагането на земеделските 
стопани да преориентират и 
диверсифицират стратегически 
своите дейности и доходи и да 
насърчават използването на 
устойчиви практики, като допълва 
подкрепата, получавана по линия на 
общата селскостопанска политика. 
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 
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състоянието на околната среда. Следва 
да се обърне специално внимание и на 
дейностите, които осигуряват 
максимални ползи за общностите, 
както и онези 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 засилват 
създаването на екологосъобразни и 
устойчиви работни места, спомагат за 
смекчаване на отрицателните странични 
ефекти от прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика най-късно до 2050 г.

_________________ _________________
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.

Or. en

Изменение 70
Михал Виезик

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 

(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 
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приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 
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.

приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда, от които не 
трябва да дерогират, и без да се 
създават екологични вторични 
ефекти. Списъкът на 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. Преходът към операция 
или технология със съпоставими 
емисии за единица произведена 
енергия или с период на 
възвръщаемост на въглероден 
паритет, който е прекалено дълъг за 
постигането на амбицията на Съюза 
за 2050 г., не следва да бъде допустима 
инвестиция. 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 климата, 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 
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отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

_________________
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.

Or. en

Изменение 71
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Освен 
това подкрепа следва да се предоставя 
за преход към иновативни практики в 
земеползването и селското 
стопанство, като по този начин се 
допринася за намаляване на 
въглеродния отпечатък на 
селскостопанския сектор на Съюза. 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ – 
COM(2018) 773 final.

визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Изменение 72
Емануил Франгос

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 
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 

(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 
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. Финансираните 
проекти следва да спомагат за 
постигането на целите на Съюза за 
изграждане на мрежа за цифрова 
инфраструктура и за насърчаване на 
екологосъобразната и устойчива 
мултимодална мобилност. 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. en

Изменение 73
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10
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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 
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 

(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 
инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, при 
пълно съответствие с всички цели на 
Зеления пакт и целта на Парижкото 
споразумение от 2015 г. за 
ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5°C спрямо 
прединдустриалните равнища. 
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 
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климата и кръгова икономика. 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.

_________________ _________________
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.

Or. en

Изменение 74
Иво Христов

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
намаляване на дейността и съответното 
намаляване на равнището на заетост в 
тях спрямо другите сектори. 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.

_________________ _________________
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.

Or. bg
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Изменение 75
Клара Еухения Агилера Гарсия

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 
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 

(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 
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 постепенен и 
окончателен преход 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. es

Изменение 76
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

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 
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 

(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 
инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план. 
Финансираните проекти следва да 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика. За западащите сектори, като 
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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.13 на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, 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.

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.13 на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, 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.

_________________ _________________
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].

Or. it
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Изменение 77
Даниел Буда

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 
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 

(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 
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 баланс между 
равнищата на заетост и целите в 
областта на околната среда и 
климата. Следва да се обърне 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. ro

Изменение 78
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Преходът 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 
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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.

Or. en

Изменение 79
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) 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.

Or. en

Изменение 80
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11
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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 онези 
групи хора, за които е най-вероятно да 
се нуждаят от подкрепа за постигане 
на климатичния преход, ФСП следва 
също така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници, като обръща 
специално внимание на най-
уязвимите лица, както е определено в 
[Регламента за ЕСФ +], с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост и да се 
постигне баланс между половете във 
всички сектори, както и 
предоставянето на активни политики 
по отношение на пазара на труда и на 
умения, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, 
помощ за хората, засегнати от 
прехода, и индивидуална помощ при 
търсене на работа за всички 
категории лица, търсещи работа, и 
осигуряване на равен достъп до всички 
групи хора без дискриминация и 
тяхното активно включване в пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 81
Клара Еухения Агилера Гарсия

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 

(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 
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възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

възможности за заетост и да придобият 
нови професионални квалификации, 
които са подходящи за кръгова, зелена 
и цифрова икономика, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

Or. es

Изменение 82
Даниел Буда

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 и 
насочването им към нови сфери на 
заетост 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.

Or. ro

Изменение 83
Марейд Макгинес

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 

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 



AM\1204336BG.docx 61/171 PE650.653v01-00

BG

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.

така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници, като им се 
осигурят необходимите 
квалификации, за да се приспособят 
към новите и по-добри възможности за 
заетост, както и предоставянето на 
съдействие на търсещите работа и 
тяхното активно включване в пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 84
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Адриан 
Васкес Лазара

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 с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие и 
консултации на търсещите работа и 
тяхното активно включване в пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 85
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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 пряко и непряко 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.

Or. bg

Изменение 86
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, допринася за 
зачитането и насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените в съответствие с член 8 от 
ДФЕС. 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, 
икономическата независимост на 
жените, образованието и 
повишаването на квалификацията, 
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както и реинтеграцията на 
пострадали от насилие жени на 
пазара на труда и в обществото.

Or. en

Изменение 87
Клара Еухения Агилера Гарсия

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, и да взема предвид по-
специално териториите или 
регионите, които вече са започнали 
преди това процеса на декарбонизация 
и в които продължават да 
съществуват структурни проблеми, 
свързани с безработица или нисък 
стандарт на живот съгласно 
европейските показатели. Това 
изключение следва да позволи да се 
насочват помощи, които 
благоприятстват тяхното 
икономическо развитие.

_________________ _________________
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).

Or. es

Изменение 88
Пер Холмгрен
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от името на групата Verts/ALE

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 
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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП, 
които участват в дейности, 
определени като екологично 
устойчиви съгласно Регламент (ЕС) 
2020/... [Регламента относно 
таксономията], и допринасят за 
постигането на целта на Съюза за 
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 
следва да се подпомагат само ако са 
пряко свързани с развиването на нови 
дейности съгласно Регламент (ЕС) 
2020/... [Регламента относно 
таксономията], като по този начин 
се намалява 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 
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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.

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 
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).

Or. en

Изменение 89
Даниел Буда

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. 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
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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 
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.

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 
съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел гарантиране 
на лоялна конкуренция и така на 
безпрепятственото функциониране 
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 
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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).

Or. ro

Изменение 90
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара

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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация, 
модернизирането и 
преструктурирането 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 
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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 
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.

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 
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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Изменение 91
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон
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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 
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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
ангажираните в 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 не 
по-малко от 499 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 
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 
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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.

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).

Or. it

Изменение 92
Иво Христов

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 

(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, ако са необходими за 
намаляване на загубата на работни 
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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 
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.

места, настъпила вследствие на прехода, 
посредством създаване или защита на 
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 
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.

_________________ _________________
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).

Or. bg
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Изменение 93
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Преходът, иницииран от 
зеления пакт, трябва да е от полза за 
всички и да не увеличава 
неравенствата. Включването на 
жени, сезонни работници и 
нискоквалифицирани работници 
трябва да се вземе предвид в рамките 
на ФСП. Вземането под внимание на 
селските райони също трябва да бъде 
приоритет, тъй като понякога тези 
райони са подложени на значителни 
икономически затруднения и липса на 
привлекателност, особено за младите 
хора.

Or. fr

Изменение 94
Франческа Донато

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Приобщаващите политики и 
стратегии са необходими, за да се 
избегне засилването на 
неравенствата в справедлив преходен 
процес. 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 
младите и по-възрастните 
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работници и нискоквалифицираните 
работници. 

Or. it

Изменение 95
Михаела Шойдрова, Михал Виезик, Кристине Шнайдер, Асим Адемов, Манолис 
Кефалоянис, Дан-Щефан Мотряну

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Приобщаващите политики и 
стратегии са необходими, за да се 
избегнe засилването на 
неравенствата в справедлив преходен 
процес. 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.

Or. en

Изменение 96
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С цел насърчаване на процеса 
на преход от добивни дейности за 
твърди изкопаеми горива в селските 
райони, ФСП следва да включва също 



AM\1204336BG.docx 75/171 PE650.653v01-00

BG

и подкрепа за земеделските стопани и 
малките предприятия в селските 
райони.

Or. en

Изменение 97
Никола Прокачини

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 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.

(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.

Or. it

Обосновка

Достъпът до ФСП за справедлив преход не следва да бъде свързан с прехвърлянето на 
средства от други фондове на ЕС.
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Изменение 98
Емануил Франгос

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 
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.

(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 
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. ФСП следва да 
допълва и различни фондове на Съюза, 
включително Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(EЗФРСР), Европейски фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР), фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ) и фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС), за да допринася за 
по-екологосъобразно селско 
стопанство и да подпомага плановете 
за преход към декарбонизация на 
икономиката.

Or. en

Изменение 99
Иво Христов
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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 
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.

(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 
по ФСП в един или повече приоритети, 
което може да има допълващ ефект 
към целите 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 следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

Or. bg

Изменение 100
Михал Виезик

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 

(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 
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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.

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 да 
инвестира в удовлетворяващо всички 
решение, всяко предложение за 
подкрепа за инсталация за 
производство на енергия от дървесна 
биомаса или за превръщането в 
такава ще включва като условие за 
допустимост проучване за 
осъществимост, което потвърждава 
съществуващо и непрекъснато 
наличие на отпадъци и остатъци от 
биомаса за захранване на 
предложените мощности, за да не 
бъде оказано отрицателно 
въздействие върху земеползването, 
промените в земеползването и 
поглътителната способност на 
горите или върху доставката на 
материали за 
дървопреработвателните отрасли. 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.

Or. en

Изменение 101
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното осъществяване на 

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното и измеримо 
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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.

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 
регионите бенефициери в 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, 
включително мерки за създаване на 
работни места, инвестиции в местна 
социална инфраструктура, в 
съответствие с най-малко амбицията 
на техните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
целите на ООН за устойчиво 
развитие и Европейския стълб на 
социалните права. 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 
действащи лица и сектори. 
Съществуващата платформа следва 
да се използва за разпространяване на 
най-добрите практики по време на 
етапа на планиране.

Or. en

Изменение 102
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
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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.

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.

Or. en

Изменение 103
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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 

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 
финансиране от Комисията държавите 
членки следва да изготвят в 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни териториални 
планове за справедлив преход, в които 
подробно се описва процесът на преход 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 104
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

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 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.

Or. it
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Изменение 105
Михал Виезик

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 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. 
Преходът към операция или 
технология със съпоставими емисии 
за единица произведена енергия или с 
период на възвръщаемост, прекалено 
дълъг за постигането на амбицията 
на Съюза за 2050 г., не следва да бъде 
допустима инвестиция. 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 
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(подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд или ФСП, в 
зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Or. en

Изменение 106
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

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 

(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. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 2 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 териториалните 
планове 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).
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са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Or. it

Изменение 107
Алвару Амару

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 

(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, като същевременно 
се запазват и увеличават 
възможностите за 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, 
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са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

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.

Or. pt

Изменение 108
Даниел Буда

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 

(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, както и планове за 
преквалифициране на работниците и 
улесняване на прехода им към други 
видове заетост. 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 
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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.

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.

Or. ro

Изменение 109
Иво Христов

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 

(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 
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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.

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 одобрени от Комисията.

Or. bg

Изменение 110
Никола Прокачини

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 

(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 
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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.

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 
ФСП), които са одобрени от Комисията.

Or. it

Обосновка

Достъпът до ФСП за справедлив преход не следва да бъде свързан с прехвърлянето на 
средства от други фондове на ЕС.

Изменение 111
Даниел Буда

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 

(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 постепенното 
преобразуване или постепенното 
затваряне 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 
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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.

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.

Or. ro

Изменение 112
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Кармен Аврам, Естреля Дура 
Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

Предложение за регламент
Съображение 15 a (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 ефективни действия 
на местно равнище, когато е 
осъществимо, заинтересованите 
страни на равнището на засегнатите 
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територии следва активно да 
участват в изготвянето на 
териториалните планове за 
справедлив преход.

Or. en

Изменение 113
Емануил Франгос

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 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по 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. ФСП следва 
да предоставя финансова подкрепа за 
националните усилия за 
отстраняване на различията и 
коригиране на регионалните 
неравенства в рамките на Съюза, 
като се обръща специално внимание 
на селските райони, в които 
социалните различия продължават да 
се увеличават, на районите, 
засегнати от индустриалния преход с 
различия между селските и градските 
райони, както и на регионите, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони, засегнати от 
бедност и стагнация.

Or. en
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Изменение 114
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

(16) С цел оптимизиране на 
ориентираността към постигане на 
резултати от използването на средства 
по ФСП и по-добра ориентираност 
към резултатите на ФСП Комисията, 
в съответствие с принципа на 
пропорционалност, следва да може да 
прилага финансови корекции в случай 
на сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

Or. en

Изменение 115
Франческа Донато

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Специално внимание и 
подкрепа следва да получат селските, 
островните и отдалечените райони. 
Тези райони вече са изправени пред 
още по-големи социални и 
икономически предизвикателства, 
включително застаряване на 
населението, емиграция на младите 
хора и цялостно обезлюдяване, по-
ниско ниво на квалификация и по-
малко цифрова инфраструктура и 
свързаност, което допълнително 
намалява способността им да 
отговорят на предизвикателствата в 
процеса на преход. Тези райони биха 
могли също така да играят важна 
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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.

Or. it

Изменение 116
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Особено внимание и подкрепа 
трябва да бъдат предоставени на 
селските, отдалечените и 
периферните райони. Тези райони 
вече са изправени пред още по-големи 
социални и икономически трудности, 
по-специално емиграцията и 
цялостното обезлюдяване, по-
ниската квалификация и по-малкото 
цифрова инфраструктура и 
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 привличането на инвестиции 
за енергия от възобновяеми 
източници, като същевременно се 
запази земеделската земя.

Or. it
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Изменение 117
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат 
да бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може 
да предприема мерки в съответствие 
с принципа на субсидиарност, 
определен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
уреден в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление.

Or. fr

Изменение 118
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат 
да бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може 
да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
определен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
уреден в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление.

Or. it

Изменение 119
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Съгласно ангажимента на 
Зеления пакт, че всички политики на 
ЕС следва да допринасят за 
опазването и възстановяването на 
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природните ресурси на Европа, в 
настоящия регламент е предвиден 
изчерпателен списък на 
недопустимите видове операции.

Or. en

Изменение 120
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 
групите хора и териториите, които се 
нуждаят от допълнителна помощ, за 
да осъществят прехода към изцяло 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза най-късно до 2050 г., и да 
превърнат предизвикателствата във 
възможности, особено по отношение 
на създаването на нови, достойни и 
устойчиви екологосъобразни работни 
места и повишаването на 
квалификацията и 
преквалификацията на работниците, 
образованието и обучението, както и 
да насърчават нов икономически 
модел, който работи в рамките на 
ограничените природни ресурси на 
Земята.

Or. en

Изменение 121
Михал Виезик
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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 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г. по начин, който не 
компрометира екологичните цели и 
защитава изчерпаемите природни 
ресурси.

Or. en

Изменение 122
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

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 
териториите към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

Or. it

Изменение 123
Даниел Буда

Предложение за регламент
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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 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
постепенния преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

Or. ro

Изменение 124
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически 
предизвикателства в процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
и кръгова икономика на Съюза до 
2050 г.

Or. en

Изменение 125
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 и хората 
да се справят със социалното и 
икономическото въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика“, като същевременно 
допринася за опазването на 
природните ресурси на Европа и 
предотвратява влошаването на 
околната среда.

Or. en

Изменение 126
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Адриан 
Васкес Лазара

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 и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
и кръгова икономика“.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни, че всички участници и субекти във веригата за доставки на 
храни играят роля в постигането на целите на справедливия преход.

Изменение 127
Марейд Макгинес
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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 и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие и въздействието върху 
общественото здраве на прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика“.

Or. en

Изменение 128
Даниел Буда

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 и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на плавния преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика“.

Or. ro

Изменение 129
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE
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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, 
като зачита и подкрепя общите цели 
на Европейския зелен пакт, и по-
специално общата цел 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 се гарантира 
справедлив преход, при който никой 
не е забравен.

Or. en

Изменение 130
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
основен акт.

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 
основен акт. Финансирането на фонда 
не трябва да се отразява на 
разпределението на други средства по 
многогодишната финансова рамка, 
включително тези за ОСП и 
„Хоризонт Европа“.
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Or. it

Изменение 131
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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; те може евентуално 
да бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт.

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; те може евентуално 
да бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт. Размерът на ФСП представлява 
допълнителни средства, в никакъв 
случай това разпределение не трябва 
да се извършва в ущърб на средствата, 
отпуснати за другите фондове от 
МФР.

Or. fr

Изменение 132
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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; те може евентуално 
да бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 

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; те може евентуално 
да бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 



PE650.653v01-00 102/171 AM\1204336BG.docx

BG

Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт.

Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт. Финансирането на ФСП не 
трябва да бъде в ущърб на 
средствата, предоставени за другите 
фондове по МФР, включително тези, 
предвидени за общата 
селскостопанска политика (ОСП).

Or. fr

Изменение 133
Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 основен 
акт.

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 допълнителна 
сума от 17,88 милиарда евро по цени от 
2018 г. Финансирането на ФСП не 
трябва да е за сметка на средствата, 
предоставени за другите фондове по 
МФР.

Or. it

Изменение 134
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Адриан 
Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
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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 
основен акт.

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 да 
бъдат увеличени с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт.

Or. en

Изменение 135
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на ФСП няма да бъде в 
ущърб на други функции, по-специално 
на структурните политики на Съюза 
(политиката на сближаване и ОСП).

Or. en

Изменение 136
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

3. Комисията приема решение чрез 
делегиран акт, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

Or. es
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Изменение 137
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен, Ирен Толре

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Достъпът до ФСП следва да е 
обвързан с условието държавата 
членка да е поела ангажимент за 
постигането на цел за неутралност 
по отношение на климата до 2050 г.

Or. en

Изменение 138
Никола Прокачини

Предложение за регламент
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

Or. it

Обосновка

Достъпът до ФСП за справедлив преход не следва да бъде свързан с прехвърлянето на 
средства от други фондове на ЕС.

Изменение 139
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато, Жил Льобретон
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Предложение за регламент
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+.

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, ЕСФ+ или от други програми за 
разпределяне на средствата, 
предвидени от Европейския съюз.

Or. it

Изменение 140
Иво Христов

Предложение за регламент
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+.

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 подкрепа от ЕФРР или ЕСФ+.

Or. bg

Изменение 141
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 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. Дейностите, подпомогнати 
от ФСП, трябва да допълват, а не да 
заменят дейностите на същата 
съответна територия, които вече 
могат да бъдат подкрепени от ЕСФ+ 
и ЕФРР.

Or. fr

Изменение 142
Бронис Ропе

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 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.

Or. en

Обосновка

Нуждите и предизвикателствата на най-засегнатите територии, които ще бъдат 
финансирани, ще станат ясни едва след изчерпателен анализ. Поради това е важно 
списъкът на дейностите да стане неизчерпателен.

Изменение 143
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, 
Асгер Кристенсен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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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.

Or. en

Изменение 144
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Специфичните цели на ФСП не 
се припокриват с други фондове на 
Съюза. Създаването ФСП, който 
включва целите на съществуващи 
фондове, няма да създава 
административно и процедурно 
объркване или фрагментиране.

Or. en

Изменение 145
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране; 
по-конкретно в случай на планински 
региони, селски райони или най-
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отдалечени региони, създаване или 
поддържане на земеделски 
стопанства;

Or. fr

Изменение 146
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, насочени към дейности, 
определени като екологично 
устойчиви съгласно Регламент (ЕС) 
2020/...[Регламента относно 
таксономията];

Or. en

Изменение 147
Еухения Родригес Палоп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 148
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
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Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Иво Христов, Кармен Аврам, Естреля 
Дура Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до създаване на 
работни места, икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

Or. en

Изменение 149
Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 150
Еухения Родригес Палоп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия от значение за 
прехода към устойчиво развитие, 
включително чрез бизнес инкубатори и 
консултантски услуги;
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Or. en

Изменение 151
Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия и диверсификацията 
и развитието на съществуващи 
предприятия, включително чрез бизнес 
инкубатори и консултантски услуги;

Or. ro

Изменение 152
Марейд Макгинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
устойчиви и екологосъобразни нови 
предприятия, включително чрез бизнес 
инкубатори и консултантски услуги;

Or. en

Изменение 153
Симоне Шмидбауер

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 

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
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модерни технологии; модерни технологии, включително в 
регионите, които граничат със 
засегнатите региони, когато това 
може да бъде надлежно обосновано;

Or. de

Изменение 154
Емануил Франгос

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 и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии и подобряване на 
достъпа до такива технологии и 
тяхното използване и качество;

Or. en

Изменение 155
Даниел Буда

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 и насърчаване на трансфера на 
технологии и по-лесен достъп до тях;

Or. ro

Изменение 156
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
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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 устойчиви 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

Or. en

Изменение 157
Емануил Франгос

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) инвестиции в 
научноизследователски и 
иновационни дейности с цел 
насърчаване на европейската 
енергийна независимост;

Or. en

Изменение 158
Франческа Донато

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 пътни и железопътни 
инфраструктури, когато липсват, 
водни, ако са остарели, неефективни 
или недостатъчни за да гарантират 
пълноценното използване на водата, 
за чиста енергия на достъпна цена, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми енергийни 
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източници, включително в райони, 
съседни на установените територии, 
когато е обосновано;

Or. it

Изменение 159
Клара Еухения Агилера Гарсия

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, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност, 
включително въвеждането на 
екологосъобразни средства за 
обществен транспорт и енергия от 
възобновяеми енергийни източници;

Or. es

Изменение 160
Манолис Кефалоянис

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, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, включително използването на 
екологосъобразни транспортни 
средства, в енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници;

Or. en
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Изменение 161
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

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, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници с положителен въглероден 
баланс в краткосрочен план, или 
комбинация от тях;

Or. en

Обосновка

Например, времето на възвръщаемост на въглерод за вятъра и слънцето е от няколко 
месеца до няколко години (Marimuthu and Kirubakaran, 2013 г.), вместо години до 
десетилетия (дори и векове) за биоенергията от горите. Следователно не всички 
видове възобновяеми енергийни източници са от значение за Зеления пакт и затова не 
всички видове следва да бъдат допустими за подкрепа от ФСП – само онези, които 
допринасят за постигането на целите във времевата рамка, в която трябва да 
действаме.

Изменение 162
Марейд Макгинес

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, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност, 
чистия транспорт, енергията от 
възобновяеми енергийни източници и 
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прецизното земеделие;

Or. en

Изменение 163
Бронис Ропе

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, в чистия 
обществен транспорт, в намаляването 
на емисиите на парникови газове, в 
енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми енергийни източници;

Or. en

Обосновка

Чистият обществен транспорт е 100% благоприятна за климата инвестиция 
съгласно приложение І от РОР за периода 2021 – 2027 г. и ще допринесе значително за 
прехода към благоприятна за климата местна икономика. Финансирането на чист 
обществен транспорт би било много благоприятно за насърчаване на благоприятна 
към климата мобилност на работната сила на местно равнище. Той може да 
допринесе също и за създаването на повече възможности за намиране на работа или 
участие в дейности по преквалификация или повишаване на квалификацията.

Изменение 164
Еухения Родригес Палоп

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 

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

енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми енергийни източници;

Or. en

Изменение 165
Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Хилде Вотманс, Жереми Десерл, Адриан 
Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност, 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници и биоенергията;

Or. en

Изменение 166
Ан Сандер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията 
и цифровата свързаност;

заличава се

Or. fr

Изменение 167
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност; по-конкретно 
относно изграждането на стабилна и 
ефективна цифрова мрежа в селските 
райони, планинските региони и най-
отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 168
Манолис Кефалоянис

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 широколентови 
мрежи в селските и отдалечените 
райони, цифровото и прецизното 
земеделие;

Or. en

Изменение 169
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Жил Льобретон

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 широколентови 
мрежи в селските, изолираните и 
периферните райони;

Or. it
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Изменение 170
Емануил Франгос

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, усвоявайки 
ползите от цифровизацията за 
гражданите, предприятията, 
обществените услуги и 
правителствата;

Or. en

Изменение 171
Франческа Донато

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 широколентови 
мрежи в селските, островните и 
отдалечените райони;

Or. it

Изменение 172
Емануил Франгос

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 широколентови 
мрежи в отдалечените и селските 



AM\1204336BG.docx 119/171 PE650.653v01-00

BG

райони;

Or. en

Изменение 173
Марейд Макгинес

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 селските 
райони;

Or. en

Изменение 174
Даниел Буда

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, 
цифровата свързаност и 
високоскоростните интернет 
инфраструктури;

Or. ro

Изменение 175
Клара Еухения Агилера Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, включително 
прецизно земеделие;

Or. es

Изменение 176
Алвару Амару

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, включително в 
селското стопанство;

Or. pt

Изменение 177
Емануил Франгос

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

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, с цел 
подобряване на градската околна 
среда, съживяване на градовете, 
регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони, намаляване на 
замърсяването на въздуха, водата, 
почвата, шумовото и светлинното 
замърсяване, както и на отпадъците;

Or. en

Изменение 178
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Еухения Родригес Палоп

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

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 
отдава приоритет на насочените към 
селскостопански и горскостопански 
дейности въз основа на концепцията 
за агроекология и устойчивост;

Or. en

Изменение 179
Михал Виезик

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

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, когато 
възстановяването на обект не е било 
предварително условие за 
разрешителното, предоставено на 
оператор в случай на миннодобивни 
операции;

Or. en

Изменение 180
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква e
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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 за възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, особено в 
контекста на тяхното повторно 
използване за залесяване или 
производство на храни;

Or. pt

Изменение 181
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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

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 за възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като 
същевременно се гарантира 
адекватно равнище на спазване на 
принципа „замърсителят плаща“;

Or. en

Изменение 182
Манолис Кефалоянис

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

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 за възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като 
същевременно се гарантира 
адекватно равнище на спазване на 
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принципа „замърсителят плаща“;

Or. en

Изменение 183
Даниел Буда

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

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 в 
екологосъобразната инфраструктура, 
намаляването на замърсяването, 
възстановяването и обеззаразяването на 
обекти, в рехабилитацията на земя и в 
проекти за промяна на 
предназначението;

Or. ro

Изменение 184
Марейд Макгинес

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

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 и опазването на земя 
и в проекти за промяна на 
предназначението;

Or. en

Изменение 185
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) инвестиции в иновативни 
практики в земеползването и 
селското стопанство, които 
допринасят за намаляване на 
въглеродния отпечатък на 
селскостопанския сектор на Съюза;

Or. en

Изменение 186
Емануил Франгос

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) инвестиции в 
научноизследователски и 
иновационни дейности с цел 
увеличаване на биологичното 
разнообразие и зелената 
инфраструктура в градската и 
селската околна среда;

Or. en

Изменение 187
Даниел Буда

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, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране, както и във веригата на 
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доставки на храни на съответните 
региони;

Or. ro

Изменение 188
Даниел Буда

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, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективно и отговорно 
използване на ресурсите, повторна 
употреба, ремонт и рециклиране;

Or. ro

Изменение 189
Михал Виезик

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 посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

Or. en

Изменение 190
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиции в иновативни 
проекти, с които се развиват 
практики, които насърчават по-
голяма неутралност по отношение на 
въглеродните емисии в селското 
стопанство;

Or. en

Изменение 191
Еухения Родригес Палоп

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 и 
преквалификация на работниците в 
екологичния преход, включително в 
областта на агроекологията;

Or. en

Изменение 192
Иво Христов

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 и 
преквалификация на работниците, 
които са пряко и непряко засегнати;

Or. bg
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Изменение 193
Манолис Кефалоянис

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 и 
преквалификация на работниците и 
лицата, търсещи работа;

Or. en

Изменение 194
Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) развитие на социалната 
инфраструктура, необходима за 
реинтеграция на пазара на труда чрез 
програми за социално приобщаване, 
образование и обучение и активен 
живот на възрастните хора;

Or. ro

Изменение 195
Франческа Донато

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции в проекти за борба 
с енергийната бедност и 
производство на енергия от 
отпадъци;

Or. it
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Изменение 196
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции в кръговата 
биоикономика;

Or. en

Изменение 197
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотряну

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) подходяща защита на ключови 
работници в засегнатите от кризата 
икономически сектори;

Or. ro

Изменение 198
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Адриан 
Васкес Лазара

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 и консултации при 
търсене на работа на търсещите работа;

Or. en
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Изменение 199
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 и гарантиране 
на равенство между половете;

Or. en

Изменение 200
Даниел Буда

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 и програми за реинтегриране в 
нови сфери на заетост;

Or. ro

Изменение 201
Клара Еухения Агилера Гарсия

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, с особен акцент по отношение 
на жените и младите хора;

Or. es
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Изменение 202
Марейд Макгинес

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 с акцент върху равенството 
между половете;

Or. en

Изменение 203
Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) инвестиции за подпомагане на 
намаляването на обезлюдяването на 
засегнатите от прехода региони и на 
селските райони;

Or. ro

Изменение 204
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Кармен Аврам, Естреля Дура 
Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) създаване и развиване на 
социални услуги от общ интерес;

Or. en
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Изменение 205
Марейд Макгинес

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;

Or. en

Изменение 206
Емануил Франгос

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) мерки за публична интервенция 
на пазара с цел справяне с трудни 
ситуации на пазара при използването 
на чиста енергия, особено в селските 
райони с по-малко население, които 
не са привлекателни за търговски 
планове и частни инвестиции;

Or. en

Изменение 207
Бронис Ропе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) други необходими дейности, 
посочени в териториалните планове 
за справедлив преход, одобрени от 
Комисията съгласно член 7.

Or. en
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Обосновка

По-целенасочени и по-диференцирани дейности биха били по-подходящи за целите на 
Фонда за справедлив преход. Предлаганият обхват на другите необходими дейности, 
посочени в териториалните планове за справедлив преход, би бил целесъобразен, 
защото при одобряването на тези планове Комисията ще вземе предвид оценката на 
свързаните с прехода предизвикателства, пред които са изправени най-силно 
засегнатите територии.

Изменение 208
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Кармен Аврам, Естреля Дура 
Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) изграждане на капацитет за 
събиране, хармонизиране и 
разпространяване на данни относно 
труда.

Or. en

Изменение 209
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
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 

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 
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на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход и са устойчиви и 
не увеличават, нито поддържат 
зависимостта от изкопаеми горива, 
нито пък водят да неустойчиво 
използване на биомаса или на 
хранителни култури за целите на 
производството на енергия.

Or. en

Изменение 210
Емануил Франгос

Предложение за регламент
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, 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 и особено за 
селските, островните и 
крайбрежните райони в помощ на 
населението да получи достъп до 
ценни възможности за заетост.

Or. en

Изменение 211
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
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). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Or. en

Изменение 212
Михал Виезик

Предложение за регламент
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 

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 
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на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход. Тези инвестиции 
не включват преобразуването на 
инсталации за преминаване от 
въглища към биомаса.

Or. en

Обосновка

В случай, че става въпрос за предприятие различно от МСП, това би могло да 
означава значителен капацитет на дадена операция и значително количество гориво. 
Би могло да означава и потребност от „свеж“ вид гориво, което не е устойчиво 
решение предвид кръговостта и принципа на каскадно използване. Поради това се 
вмъква тази предпазна мярка.

Изменение 213
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като цяло ФСП може да направи 
възможно финансирането на всяка 
национална инициатива, включена в 
неговия териториален план за преход 
и предназначена да подпомогне 
развитието на своите територии в 
затруднено положение.

Or. fr

Изменение 214
Еухения Родригес Палоп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и 
инвестиции, насочени към земеделски 
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стопани и малки предприятия в 
селските райони, които акцентират 
върху устойчиви дейности в селското 
и горското стопанство.

Or. en

Изменение 215
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, 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 и). 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 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, 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 и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход. Тези инвестиции не включват 
преобразуването на инсталации за 
преминаване от въглища към биомаса.

Or. en

Изменение 216
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 

(Не се отнася до българския текст.)
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на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, 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 и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

Or. bg

Изменение 217
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. ФСП гарантира стабилност на 
доходите, като увеличава социално-
икономическата интеграция на 
маргинализирани общности и групи в 
неравностойно положение, 
включително онези, които работят в 
изолирани селски райони, като 
земеделски стопани и рибари.

Or. en

Изменение 218
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
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Изключения от обхвата на 
подкрепата

ФСП не предоставя подкрепа за:
a) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;
б) производството, обработката и 
продажбата на тютюн и тютюневи 
изделия;
в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в 
член 2, параграф 18 от Регламент 
(ЕС) № 651/2014 на Комисията16;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на изкопаеми горива;
д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
има най-малко две широколентови 
мрежи от еквивалентна категория.
_________________
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).

Or. fr

Изменение 219
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

а) извеждането от експлоатация или 
изграждането на незапочнати атомни 
електроцентрали;
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Or. bg

Изменение 220
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) преобразуването на 
електроцентрали за преминаване от 
въглища към биомаса;

Or. en

Изменение 221
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) изграждането на използващи 
биомаса електроцентрали;

Or. en

Изменение 222
Михал Виезик, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) изграждането на 
водноелектрически централи, освен 
ако такива централи, в съответствие 
с оценка съгласно член 4, параграф 7 
от Директива 2000/60/ЕО (Рамковата 
директива за водите) и член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директива 
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92/43/ЕИО (Директивата за 
местообитанията), нямат 
отрицателно въздействие върху 
водния обект, или когато 
изграждането на водноелектрическа 
централа е предвидено в план за 
действие или за възстановяване за 
защитени водни видове или няма да 
противоречи на такъв план;

Or. en

Изменение 223
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

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;

заличава се

_________________
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).

Or. it

Изменение 224
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 225
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 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;

заличава се

_________________
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).

Or. en

Изменение 226
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
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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, освен 
онези, които прилагат устойчиви 
инвестиции, нови технологии и нови 
инфраструктури, които биха могли 
да спомогнат за намаляване на 
емисиите и увеличаване на 
енергийната ефективност и/или 
производството на енергия от 
възобновяеми източници;

_________________ _________________
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).

Or. ro

Изменение 227
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на изкопаеми горива;

заличава се

Or. en

Изменение 228
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива с 
изключение на:
i) инвестиции за замяната на 
съществуващи отоплителни 
инсталации с газови такива;
ii) инвестиции в транспорт и 
дистрибуция на природен газ като 
заместител на въглищата;
iii) инвестиции в чисти автомобили 
съгласно определението в Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета1a;

_________________
1a Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., 
стр. 5).

Or. ro

Изменение 229
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива или на 
отпадъци, освен ако не насърчават 
по-бърза европейска енергийна 
независимост и не подобряват 
енергийната ефективност, свързани с 
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нисковъглеродно високоефективно 
комбинирано производство на енергия 
и ефикасни системи за централно 
отопление;

Or. en

Изменение 230
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани пряко или 
косвено с производството, 
преработката, разпространението, 
съхранението или изгарянето на 
изкопаеми горива, или други горива, 
чието положително нетно влияние 
върху климата не е достатъчно и 
научно доказано към момента на 
искането за финансиране;

Or. en

Изменение 231
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на предприятията на 
природен газ;

Or. it
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Изменение 232
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
има най-малко две широколентови 
мрежи от еквивалентна категория.

заличава се

Or. en

Изменение 233
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 
букви аа) и аб) проектът може да 
бъде разгледан за подкрепа, ако са 
изпълнени всички изброени по-долу 
условия:
a) съществуващият и непрекъснат 
поток от отпадъци, който отговаря 
на предложения капацитет, е 
потвърден с проучване за 
осъществимост и доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда 
за предложената инвестиция;
б) държавата членка е посочила в своя 
национален план в областта на 
енергетиката и климата и в приноса 
си към доклада на ЕС за 
устойчивостта на биоенергията 
наличието отпадъци и остатъци от 
биомаса;
в) периодът на възвръщаемост на 
въглероден паритет за горивото е 
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приблизително 10 години; и
г) на ниво 2 по NUTS няма действаща 
операция, която работи със същия 
вид биомаса като предложената с 
въпросната операция.

Or. en

Обосновка

Период на възвръщаемост на въглероден паритет е периодът, в който 
възстановяването на горите компенсира добития дървен материал и пропуснатия 
растеж, изразени като въглерод. В случая с горската биомаса, когато се използват 
остатъци, периодът на възвръщаемост на въглероден паритет е около 10 години. 
Видът използвана горска биомаса е от основно значение за нетните ефекти на 
въглеродния баланс на основаната на горска биомаса енергия.

Изменение 234
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се предоставя финансиране от 
Съюза за дейности, свързани с 
планирането на експлоатацията на 
нови съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или на торф, 
включително отварянето отново на 
временно изведени от експлоатация 
добивни съоръжения в региона на 
ниво 2 по NUTS, в който попада 
територията, за периода на действие 
на програмата.

Or. en

Изменение 235
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се предоставя подкрепа за 
проекти, чиято операция ще разчита 
на изгарянето на „свежи“ материали, 
в съответствие с принципа на 
каскадно използване, или който не е 
доказал обратното в доклада за 
осъществимост или в оценка на 
въздействието.

Or. en

Обосновка

ФСП не следва да води до разпространение на използващи биомаса електроцентрали, 
които ще захранваме от постоянни екосистеми. Периодът, в който 
възстановяването на горите компенсира добития дървен материал и пропуснатия 
растеж, изразени като въглерод, за някои видове гори може да бъде стотици години 
(EASAC, 2017 г.). А ние не можем да работим със стотици години.

Изменение 236
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Сроковете за одобрение на 
териториалните планове за 
справедлив преход и програмите на 
ЕФРР и ЕСФ + не са непременно 
идентични. Програмираните средства 
са под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.
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Or. fr

Изменение 237
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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.

заличава се

Or. fr

Изменение 238
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, 
Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен, Ирен Толре

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 и съответства на 
целите на Европейския зелен пакт.

Or. en
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Изменение 239
Бронис Ропе

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 даден 
териториален план за справедлив 
преход само когато определянето на 
най-силно засегнатите от процеса на 
преход територии е надлежно 
обосновано и е в съответствие с 
националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Or. en

Изменение 240
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

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 
заинтересованите 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.

Or. it

Изменение 241
Никола Прокачини
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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 съответния приоритет, 
но не надхвърля три пъти този 
размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички средства по ФСП 
за държавите членки.

Or. it

Обосновка

Достъпът до ФСП за справедлив преход не следва да бъде свързан с прехвърлянето на 
средства от други фондове на ЕС.

Изменение 242
Манолис Кефалоянис

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 съответния приоритет, 

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки.
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но не надхвърля три пъти този 
размер.

Or. en

Изменение 243
Иво Христов

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 съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

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].

Or. bg

Изменение 244
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

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 

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 2 от общата 
класификация на териториалните 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на 
изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-
висок интензитет на емисиите на 
парниковите газове.

единици за статистически цели 
(„региони от ниво 2 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II.

_________________ _________________
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).

Or. it

Изменение 245
Даниел Буда

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи 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 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове. Може да бъдат включени и 
съседни територии и особено 
селските райони, косвено засегнати 
от икономическа и социална гледна 
точка от структурните промени в 
териториите в преход.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Изменение 246
Клара Еухения Агилера Гарсия

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните регионални и местни 
органи на съответните територии 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
№ 868/2014 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 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).

Or. es

Изменение 247
Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Фредрик Федерлей, Хилде 
Вотманс, Жереми Десерл, Адриан Васкес Лазара, Асгер Кристенсен

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи и заинтересовани 
страни на съответните територии 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
№ 868/2014 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 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).

Or. en

Изменение 248
Иво Христов

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
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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) № 
868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) № 
868/2014 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).

Or. bg

Изменение 249
Марейд Макгинес

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните местни органи на 
съответните територии изготвят един 
или повече териториални планове за 
справедлив преход, който/които 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
№ 868/2014 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 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).

Or. en

Изменение 250
Бронис Ропе

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, 

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, 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
2016/2066 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 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 (ЕС) 2016/2066 на 
Комисията от 21 ноември 2016 година 
за изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

Or. en

Изменение 251
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

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 

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
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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) 
№ 868/2014 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 и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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) 
2016/2066 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 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 (ЕС) 2016/2066 на 
Комисията от 21 ноември 2016 година 
за изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS) (ОВ L 322, 
29.11.2016 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Комисията е предложила използването на остаряла класификация по NUTS. 
Позоваването следва да се коригира на Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията.

Изменение 252
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 7 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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“);

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище най-
късно до 2050 г., в т.ч. ясно указана 
дата за постепенното прекратяване 
на използването на всички изкопаеми 
горива, както и дата, преди 2030 г., за 
постепенното прекратяване на 
използването на въглища, и точен 
график, включващ поставените цели 
за 2030 г. за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

Or. en

Изменение 253
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Естреля Дура Ферандис, Силвия 
Спурек

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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“);

a) 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“). Процесът на преход на 
национално равнище е съгласуван с 
целта за постигане на нетни нулеви 
емисии до 2050 г. и междинните цели 
за 2030 г.;

Or. en
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Изменение 254
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) когато засяга селскостопански 
дейности, описание на процеса на 
преход и срок за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
селското стопанство, който е 
съгласуван с НПЕК и 
стратегическите планове по линия на 
ОСП. В описанието се поставя особен 
акцент върху стратегическите 
действия, необходими за свеждане до 
минимум на въздействието на 
прехода върху доходите на 
земеделските стопани, които 
променят в значителна степен 
практиките си, за да намалят 
емисиите на парникови газове и да 
увеличат улфавянето на въглерод в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 255
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – 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, 
включително обосновка за съседните 
територии, в т.ч. селските райони, 
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засегнати от икономическа и 
социална гледна точка от 
структурните промени в 
териториите в преход;

Or. ro

Изменение 256
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – 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 заинтересовани от процеса на 
преход, посочен в буква а), и които 
трябва да получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

Or. it

Изменение 257
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – 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 

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 на 
енергоемките промишленост и селско 
стопанство с високи въглеродни 
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газове на тези територии; емисии, съответстващо на 
постигането на неутралност по 
отношение на климане в 
съответствие с целта за 
ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5°C спрямо 
прединдустриалните равнища, с 
преустановяването на използването 
на изкопаеми горива и затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии;

Or. en

Изменение 258
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – 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, 
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, както и 
оценка на отрицателното 
въздействие на прехода върху 
съседните територии;

Or. en

Изменение 259
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Клара Еухения Агилера Гарсия, Марк 
Тарабела, Атила Ара-Ковач, Пина Пичерно, Иво Христов, Кармен Аврам, Естреля 
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Дура Ферандис, Силвия Спурек, Мирослав Чиж

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – 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, 
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;

Or. en

Изменение 260
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – 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 

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, както и потребностите от 
развитие и целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
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газове на тези територии; дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии;

Or. ro

Изменение 261
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – 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 
заинтересованите 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;

Or. it

Изменение 262
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) пълен и подробен списък на 
различните партньори и 
заинтересовани страни, с които се 
провеждат консултации и които 
представляват хората, живеещи на 
съответната територия, и по-
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специално работниците от 
съответния регион;

Or. en

Изменение 263
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
развитие.

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
инвестиции.

Or. ro

Изменение 264
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права, 
ангажимента на Съюза по силата на 
Парижкото споразумение и целите 
на ООН за устойчиво развитие.

Or. en
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Изменение 265
Еухения Родригес Палоп

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за 
справедлив преход укрепват 
местните икономики и късите 
икономически маршрути и вериги на 
доставки. 

Or. en

Изменение 266
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато преразглеждането на даден 
национален план в областта на 
енергетиката и климата в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 налага 
преразглеждане на даден 
териториален план за справедлив 
преход, то се извършва като част от 
средносрочния преглед в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

заличава се

Or. ro

Изменение 267
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
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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.

Or. bg

Изменение 268
Манолис Кефалоянис

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 може да 
направи финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Въз основа на окончателния доклад за 
качеството на изпълнението на 
програмата Комисията може да направи 
финансови корекции в съответствие с 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

Or. en

Изменение 269
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато
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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 може да направи финансови 
корекции съгласно член [98] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], като 
намали подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет пропорционално 
на постигнатите резултати.

В случай че при прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата се 
установи, че не са напълно постигнати 
установените цели, Комисията може 
да направи финансови корекции 
съгласно член [98] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет. 
Целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите 
по отношение на средствата по ФСП 
не може да бъде под 80% средна 
стойност.

Or. it

Изменение 270
Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Жереми Десерл

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 
може да направи 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 
75% от целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за крайния 
продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
може да направи 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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Изменение 271
Михал Виезик

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 
може да направи 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 
90% от целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за крайния 
продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
може да направи финансови корекции 
съгласно член [98] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Or. en

Изменение 272
Елена Лици, Мара Бицото, Марко Дреосто, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както е посочено в член 7, параграф 4, 
средносрочният преглед следва да 
оцени напредъка към постигането на 
целта за нулеви емисии за 2050 г. и 
междинната цел за 2030 г. В случай че 
се установи недостатъчен напредък в 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, подкрепата от 
Фонда трябва да бъде преустановена.
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