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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (7a) Принципът за включване на 
мерките срещу изменението на 
климата във всички програми на 
Съюза е от съществено значение за 
постигането до 2050 г. на неутрална 
по отношение на климата икономика 
в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Всички 
основни фондове от многогодишната 
финансова рамка (МФР), 
включително общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
следва да включват въпросите, 
свързани с климата, в процеса на 
вземане на решения и да допринасят 
за декарбонизацията на икономиката. 
Единствено чрез подходящи 
бюджетни средства тези програми 
могат да бъдат ефективни при 
гарантиране на справедлив и 
равнопоставен преход за всички. 
Поради това МФР за периода 2021—
2027 г. следва да осигури стабилна и 
амбициозна финансова рамка за 
ефективно изпълнение на тази 
амбиция и да предостави ново 
финансиране, така че съвместната 
работна група да може да 
функционира като допълнителен 
инструмент за действия в областта 
на климата, който да допълва и да не 
пречи на действието и въздействието 
на други дългосрочни политики на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 2

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, младите и по-
възрастните работници и 
нискоквалифицираните работници и 
гарантиране, че никой не е забравен .

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (16a) Следва да се предостави 
специално внимание и подкрепа на 
селските и отдалечените райони. 
Тези райони вече са изправени пред 
още по-големи социални и 
икономически предизвикателства, 
включително застаряване, 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 
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така да играят важна роля за 
осигуряването на капацитет за 
влагане на инвестиции за енергия от 
възобновяеми източници, като 
същевременно се запази земеделската 
земя. Поради това в териториалните 
планове следва също така да се 
предвиди възможността за включване 
на съседни селски райони в 
териториите, идентифицирани като 
допустими за използване на 
технологии и инфраструктури за 
енергия от възобновяеми източници .

Or. en

Изменение 4

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 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени при 
необходимост с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт. Финансирането на ФСП не е в 
ущърб на средствата, предоставени 
за другите фондове по МФР.

Or. en
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Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 3а. Достъпът до ФСП зависи от 
приемането на националната цел за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., както и от 
междинните цели за 2030 г.

Or. en

Изменение 6

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, включително в райони, 
съседни на идентифицираните 
райони, когато е обосновано;

Or. en

Изменение 7

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 
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райони;

Or. en

Изменение 8

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 
подходящо спазване на принципа 
„замърсителят плаща“;

Or. en

Изменение 9

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 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 за) инвестиции в проекти за борба 
срещу енергийната бедност;
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Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ка) инвестиции в социална 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 12

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, както и с целите за 
декарбонизация до 2050 г., както и с 
междинните цели за 2030 г.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-

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

силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а) от настоящия 
параграф, и които трябва да получат 
подкрепа по ФСП в съответствие с 
параграф 1 и съседни райони, които 
могат, в партньорство с 
идентифицираните територии да 
допринесат към усилието за преход;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1а. При средносрочния преглед, 
посочен в член 7, параграф 4, се 
оценява движението към целта за 
постигане на нетни нулеви емисии до 
2050 г. и междинните цели за 2030 г. 
Недостатъчният напредък по 
отношение на намаляването на 
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емисиите на парникови газове, както 
е установено в този средносрочен 
преглед, следва да доведе до 
намаляване на подкрепата по линия 
на ФСП.

Or. en


