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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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, а именно ограничаване 
на глобалното затопляне до 1,5 °C над 
прединдустриалните равнища, и на 
Eвропейския стълб на социалните 
права, както и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху екологични и социални 
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 
предизвикателства и на 
предизвикателствата, свързани със 
социалната енергийна устойчивост, 
енергийната сигурност и 
финансовата достъпност на 
енергията, а също и с регионалните 
предизвикателства и възможности 
във връзка с прехода най-късно до 2050 
г. към устойчива, изцяло кръгова 
икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
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изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно, която не води до 
нетни емисии на парникови газове, 
нито до неблагоприятно въздействие 
върху човешкото здраве и околната 
среда, свързани, наред с другото, с 
влошаването на биологичното 
разнообразие и екосистемите, 
прекомерното използване на ресурси и 
замърсяването на въздуха, 
химическото замърсяване и 
отпадъците. 

__________________ __________________
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.

Изменение 2

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 — 

(2) Преходът най-късно до 2050 г. 
към устойчива, изцяло кръгова 
икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно представлява една 
от най-важните цели на политиката на 
Съюза и ще изисква значителни нови 
инвестиции, особено в нови и 
иновативни технологии. На 
12 декември 2019 г. Европейският съвет 
одобри новия Зелен пакт и целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюз в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. На 17 април 2020 г. 
Европейският парламент подчерта, 
че целта за неутралност по 
отношение на климата следва да 
служи за основа на политическите 
мерки за борба с пандемията от 
COVID-19 и последиците от нея, 
както и че стратегията за Зеления 
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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.

пакт следва да бъде в основата на 
възстановяването и реконструкцията 
на европейската икономика. 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 понастоящем 
разчитат на изкопаеми горива, на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове или на 
производството на продукти, 
несъвместими с целите за 
неутралност по отношение на 
климата. Подобна ситуация не само 
може да застраши прехода в Съюза по 
отношение на действията в областта на 
климата, но и да доведе до нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване. На държавите членки 
следва да се предоставят 
необходимите средства за постигане 
на целите на ЕС за неутралност по 
отношение на въглеродните емисии и 
за предотвратяване изоставането на 
регионите.

Изменение 3

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 

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приобщаващ и да допринася за 
създаването на достойни и 
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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.

качествени работни места, за 
премахване на бедността и за 
устойчивото развитие на Съюза, 
като същевременно се води борба с 
безработицата, социалната 
маргинализация и икономическия спад 
в най-силно изложените региони и се 
отчитат предизвикателствата, 
свързани с енергийната устойчивост, 
енергийната сигурност и 
достъпността. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически, екологични, социални и 
регионални последици от самото начало 
и да използват всички възможни 
инструменти за улесняване на 
необходимите структурни промени и 
за смекчаване на неблагоприятните 
последици за работниците и другите 
заинтересовани страни, засегнати от 
прехода. Бюджетът на Съюза следва да 
играе важна роля в това отношение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Очаква се до 2030 г. преходът 
да създаде нови 1,2 милиона работни 
места в ЕС, в допълнение към вече 
очакваните 12 милиона нови работни 
места. Според оценки на 
Комисията1a, във въгледобивни 
региони, където над 200 000 работни 
места са пряко свързани с 
въгледобивните дейности, чрез 
внедряване на технологии за чиста 
енергия могат да бъдат създадени до 
315 000 работни места до 2030 г. и над 
460 000 — до 2050 г. Дори само 
въгледобивните региони биха могли да 
покрият 60 % от планираното 
разгръщане на технологии за чиста 
енергия, необходимо за постигане на 



AD\1208064BG.docx 7/55 PE650.729v03-00

BG

амбициозната цел за въглеродна 
неутралност. Освен това 
разработването на проекти за чиста 
енергия във въгледобивните региони 
ще може да се възползва от 
наличието на инфраструктура и земя 
и на вече обучен персонал с 
електрически и механични умения, 
които са особено подходящи за 
възстановяване на заетостта в 
сектора на възобновяемите енергийни 
източници, както и на вече 
съществуващото там индустриално 
наследство.
__________________
1a Европейска комисия, Съвместен 
изследователски център, „Технологии 
за чиста енергия във въгледобивните 
региони: възможности за работни 
места и растеж“, 2020 г., 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Изменение 5

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, механизмът за 
справедлив преход не трябва да бъде 
считан за финансов инструмент сам 
по себе си, а следва да допълва другите 
действия в рамките на следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2021—2027 г., и по-конкретно 
да бъдат взети предвид разходите, 
свързани с обществените, социално-
икономическите и екологичните 
въздействия върху работниците и 
общностите, засегнати в най-голяма 
степен от прехода за промяна от 
настоящата зависимост от въглища 
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и въглерод. Той следва да допринесе за 
преодоляване на социалните, 
икономическите и регионалните 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата и да 
постигне всички други екологични 
цели на ЕС чрез обединяване на 
разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата и социалните цели на 
регионално равнище, както и чрез 
приноса му към една стабилна и 
устойчива икономика, 
екологосъобразни работни места и 
положително въздействие върху 
общественото здраве.

Изменение 6

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 

(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. ФСП следва да се стреми 
да развива полезни взаимодействия и 
взаимно допълване с другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход, за 
да гарантира, че и трите стълба 
действат за постигането на едни и 
същи цели, и не следва да измества 
инвестициите от частния сектор, 
които ще бъдат подпомогнати чрез 
Механизма за справедлив преход. Той 
следва да подкрепя общите цели на 
Европейския зелен пакт и да бъде в 
съответствие с рамката за 
устойчиви дейности, определена в 
Регламент (ЕС).../... [Регламент на ЕС 
относно таксономията], за да се 
справя с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, 
като същевременно се гарантира, че 
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разпоредби — РОР]. никой не е пренебрегнат. Целта на 
ФСП е да се отговори на 
предизвикателствата и 
възможностите във връзка с 
климатичния преход чрез предоставяне 
на целенасочени инвестиции в 
засегнатите региони, като се обърне 
специално внимание на устойчивите 
икономически дейности, като се 
гарантира възприемането на нови и 
иновативни устойчиви проекти и 
като се подкрепят най-засегнатите 
територии, работници и местни 
общности, за да се адаптират 
техните промишлени и икономически 
структури, като в същото време се 
възстанови дългосрочната 
конкурентоспособност на регионите 
и се засили социалното и 
икономическото сближаване. В 
съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
улесняване и подпомагане на процеса 
на преход чрез финансиране на 
диверсификацията и модернизирането 
на местната икономика и чрез 
благоприятстване на създаването на 
нови възможности за работа в 
сектори, ориентирани към бъдещето, 
в т.ч. чрез навременни консултации с 
всички съответни заинтересовани 
страни. 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]. Бенефициерите 
на средства от ФСП следва да 
спазват основните ценности на 
Съюза, залегнали в Договорите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6
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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, Европейския 
стълб на социалните права 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 поне 25% от 
бюджетните разходи на Съюза да 
допринасят за постигането на целите в 
областта на климата. Средствата, 
прехвърлени на доброволни начала от 
държавите членки от ЕФРР и ЕСФ+, 
съобразно нуждите от развитие, 
идентифицирани на регионално и 
местно равнище в националните 
планове за справедлив преход, ще 
допринасят за постигането на тази цел.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Средствата от ФСП следва да 
бъдат подходящи и съизмерими с 
амбициозните му цели и да допълват 
наличните по политиката на сближаване 
средства, но в никакъв случай не следва 
да заменят тези инвестиции, нито да 
водят до намаляване или до 
задължителни трансфери от други 
фондове на Съюза, обхванати от 
Регламент (ЕС).../... [нов Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. Въз 
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основа на насоките на Европейската 
инвестиционна банка финансирането 
на поетите разходи за даден проект, 
подпомогнат от ФСП, следва да е 
разрешено в размер до 75 % — или 
повече в случай на сериозен 
икономически спад.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Фондът следва да бъде 
финансиран чрез подсилена МФР за 
периода 2021—2027 г. и, при условие че 
бъде извършена предварителна оценка 
на въздействието, чрез допълнителни 
нови ресурси, които могат да дойдат 
от въвеждането на нови ресурси на 
Съюза, като например, но не само, 
данъци върху предприятията, 
цифровите технологии, финансите, 
пластмасите, въглерода и приходите 
от схемите за търговия с емисии;

Изменение 10

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 

(8) Преходът към устойчива и 
неутрална по отношение на климата 
икономика е както предизвикателство, 
така и възможност за всички държави 
членки по-адекватно да реагират на 
бъдещи кризи и да гарантират 
благоденствието на обществото в 
рамките на възможностите на 
планетата. Преходът ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
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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.

промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, или на производства на 
продукти, които са несъвместими с 
целта за неутралност по отношение 
на климата, 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. Нито една територия или 
гражданин не следва да бъдат 
изоставяни. Поради това ФСП следва 
да обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява нуждите и 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за извършване, улесняване и 
ускоряване на прехода към неутралност 
по отношение на климата и към 
устойчивост в Европа.

Изменение 11

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 критерии. Комисията следва 
също така да публикува всички 
релевантни статистически данни и 
информация за по-доброто разбиране 
и оценяване на коефициента на 
разпределение между държавите 
членки.
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Изменение 12

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 
модерните и устойчиви технологии, 

(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 
целите и приоритетите на Съюза в 
областта на климата и околната среда и 
следва да са в съответствие с 
рамката на Съюза за устойчиви 
дейности, определена в Регламент 
(ЕС).../... [Регламент на ЕС относно 
таксономията]. Списъкът на 
инвестициите следва да отдава 
приоритет на онези, които подкрепят 
хората, работниците, общностите и 
местните икономики и са устойчиви в 
средносрочен и дългосрочен план, като 
изцяло са в съответствие с всички 
цели на Зеления пакт, Парижкото 
споразумение и Европейския стълб на 
социалните права. Финансираните 
проекти следва да допринасят за 
прехода към устойчива, неутрална по 
отношение на климата, устойчива на 
изменението на климата, ефективно 
използваща ресурсите и напълно 
кръгова икономика, без да вредят на 
нито една от екологичните цели на 
Съюза, и следва да подкрепят целта 
за възстановяване на дългосрочната 
конкурентоспособност на 
засегнатите региони. За западащи 
сектори, като например производството 
на енергия от изкопаеми горива 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, като същевременно се 
осигурява ефективно сътрудничество 
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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.

с всички съответни заинтересовани 
страни, за да се намери балансирана, 
но амбициозна времева рамка за тези 
действия. 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 най-
късно 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 подпомагат, улесняват и 
допринасят за 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.

Изменение 13

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) Осигуряването на устойчиви 
възможности за заетост за 
работниците и териториите, 
засегнати от климатичния преход, е 
основна цел на ФСП. За да бъдат 
защитени гражданите и служителите, 
които са най-уязвими към климатичния 
преход, ФСП следва също така да 
обхваща професионалното обучение, 
развитието на нови умения, 
повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на засегнатите 
работници и на лицата, търсещи 
работа, с цел да им се помогне да се 
преквалифицират и приспособят към 
нови устойчиви възможности за 
заетост, както и да предоставя 
съдействие на търсещите работа за 
тяхното активно включване в пазара на 
труда, като се вземе предвид 
необходимостта от осигуряване на 
равни възможности за всички и се 
постигне баланс между половете във 
всички сектори.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Пандемията от COVID-19 и 
свързаните с нея здравни и 
икономически последици оказаха 
въздействие върху Съюза и върху 
приоритетите на Комисията. 
Кризата с COVID-19 разкри и 
взаимната зависимост между 
екосистемите и икономиката ни, 
както и силната зависимост на 
икономическата система на Съюза 
от дълги вериги на доставки. Това 
засили значението на ФСП и 
необходимостта да се отпуснат 
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подходящи ресурси за справяне с 
предизвикателствата за постигане 
на прехода към устойчива и напълно 
кръгова икономика и за укрепване на 
устойчивостта на икономиките на 
Съюза, особено в най-засегнатите 
региони. ФСП и разпределените 
средства от политиката на 
сближаване следва да избягват 
увеличаването на различията между 
държавите членки след кризата с 
COVID-19. В измененото си 
предложение относно ФСП 
Комисията предлага размерът на 
Фонда за справедлив преход да се 
увеличи на над 40 милиарда евро.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, допринася за 
зачитането и насърчаването на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете в съответствие с член 8 от 
ДФЕС. Целите за равенство между 
половете и икономическата 
независимост на жените следва да 
бъдат гарантирани във всички 
измерения и на всички етапи от 
изготвянето, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12
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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 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация и 
преструктурирането на засегнатите от 
прехода територии, ФСП следва да 
предоставя подкрепа за устойчиви и 
производствени инвестиции с акцент 
върху МСП, микропредприятията и 
предприемачите, социалните 
предприятия и кооперативите с цел 
да им се помогне за преориентират 
техните стопански дейности и да се 
създадат нови възможности. 
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, 
разширяването на дейността и 
устойчивата заетост. Устойчивите 
инвестиции следва да се разглеждат 
като инвестиции по смисъла на 
член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 
2019/2088 на Европейския парламент 
и на Съвета13a. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
устойчивите и 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. Следва 
да се създаде механизъм за проверка за 
устойчивостта, за да се определи 
дали те няма да окажат вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото. 
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 
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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.

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, както и за 
да се избегне нарушаването на 
конкуренцията между 
предприятията, подкрепата за тях 
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. ФСП следва да се стреми да 
подкрепя единствено инвестиции, 
свързани с прехода към климатична 
неутралност, които са икономически 
жизнеспособни в средносрочен и 
дългосрочен план и осигуряват 
добавена стойност на съответната 
територия. Комисията и държавите 
членки следва да наблюдават 
жизнеспособността на 
инвестициите, получени от ФСП, на 
текуща основа.

__________________ __________________
13a Регламент (ЕС) 2019/2088 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 ноември 2019 г. относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (ОВ L 317, 
9.12.2019 г., стр. 1). 
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14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).

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

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a)  С цел да се гарантира, че 
Фондът не се използва за покриване на 
разходите за възстановяване на 
екологични щети, които попадат в 
обхвата на екологичната 
отговорност на дадено предприятие, 
подпомагането за инвестиции, 
свързани с възстановяване, промяна 
на предназначението и обеззаразяване 
на обекти ш възстановяване на 
земята и на екосистемите следва да 
се извършва само ако никое 
предприятие не носи правна 
отговорност за финансирането на 
такива действия, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
залегнал в член 191 от ДФЕС;

Изменение 18

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 

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

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 
могат да бъдат увеличени на 
доброволна основа 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 бъде 
осъществен възможно най-бързо в 
подкрепа на регионите в преход, 
особено в контекста на кризата, 
свързана с COVID-19. Комисията 
следва да гарантира, че съответните 
административни процедури 
протичат гладко.

Изменение 19

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 

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното и измеримо 
осъществяване на процес на преход на 
дадена територия въз основа на цели, 
резултати и показатели за 
осъществените дейности и 
ефективен мониторинг, с цел 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика. Във връзка с 
това държавите членки следва да 
подготвят, заедно със съответните 
регионални и местни органи и в тясно 
сътрудничество на местно и 
регионално равнище с всички 
съответни заинтересовани страни, 
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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.

икономически и социални партньори, 
представители на гражданското 
общество, експерти, институции за 
обучение и научни изследвания, 
работодатели, включително в 
засегнатите сектори на 
промишлеността, групи от 
работници, организации на 
общностите и други съответни 
заинтересовани страни, с подкрепата 
на Комисията, териториални планове за 
справедлив преход, подробно описващи 
преходния процес, в съответствие с 
техните национални 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. За да се гарантира ефективна 
и приобщаваща стратегия за 
справедлив преход, всички съответни 
заинтересовани страни и партньори 
следва да бъдат изцяло включени във 
всички етапи на подготовката, 
разработването, прилагането и 
оценяването на програмите на ФСП и 
да бъдат поставени в най-добрите 
условия, за да участват ефективно в 
подбора и изпълнението на 
финансираните проекти и операции. 

Изменение 20

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 

(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 
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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.

дейности, които да бъдат предприети за 
постигане най-късно до 2050 г. 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, или производството на 
продукти, засегнати от прехода, като 
се запазват и разширяват 
възможностите за заетост в 
засегнатите територии, за да се 
избегне 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, нуждите 
и възможностите 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, Парижкото 
споразумение и Европейския стълб на 
социалните права. Единствено 
инвестиции, които са в съответствие с 
плановете за преход и които не водят 
до ефект на блокиране или обезценени 
активи, 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.

Изменение 21

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 
и кръгова икономика най-късно до 2050 
г., 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 и 
заетостта 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,

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
гражданите, икономическите 
дейности и териториите, изправени 
пред предизвикателства, свързани с 
енергийната устойчивост, 
енергийната сигурност и 
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Съюза до 2050 г. финансовата достъпност на 
енергията в процеса на преход най-
късно до 2050 г. към справедлива и 
устойчива, изцяло кръгова икономика, 
която е неутрална по отношение на 
климата и устойчива на изменението 
на климата и използва ресурсите 
ефективно. ФСП подкрепя 
дългосрочната конкурентоспособност 
и социалното и регионалното 
сближаване на тези територии.
____________
1a Формулировката „най-късно“ 
следва да се прилага за всяко 
споменаване на 2050 г. (в целия 
текст).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В него се определя специфичната 
цел на ФСП, географското му покритие 
и средствата, обхватът на подкрепата по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, предвидена в 
[член 4, параграф 2, буква а)] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], както и 
специфичните разпоредби по 
отношение на програмирането и 
показателите, необходими за 
мониторинга.

2. В него се определя специфичната 
цел на ФСП, географското му покритие 
и средствата, обхватът на подкрепата по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, предвидена в 
[член 4, параграф 2, буква а)] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], както и 
специфичните разпоредби по 
отношение на програмирането, 
критериите за прозрачност и 
показателите за устойчивост, 
необходими за мониторинга.

Изменение 24

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 

В съответствие с целите на 
политиката, посочени в член [4, 
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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“.

параграф 1, втора алинея] от Регламент 
(ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за 
постигането на единствената 
специфична цел, „като дава възможност 
на регионите, общините, 
икономическите оператори, 
служителите и хората като цяло да 
се справят със социалното, 
икономическото, регионалното и 
екологичното въздействие на прехода 
към устойчива и неутрална по 
отношение на климата икономика“ в 
съответствие с Европейския стълб 
на социалните права, Целите за 
устойчиво развитие на ООН, както и 
целите от Парижкото споразумение.

Изменение 25

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 подкрепя справедливия 
преход за всички и подпомага 
постигането на цел „Инвестиции за 
устойчив растеж и работни места“ във 
всички държави членки и главно в 
региони, които разчитат в голяма 
степен на въгледобива и горенето на 
каменни и лигнитни въглища, при 
спазване на разпоредбите на членове 1 
и 2. 

Изменение 26

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 

Новите средства 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 поне 
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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.

40 милиарда евро по цени от 2018 г. 
Тези ресурси не се прехвърлят от 
фондовете, обхванати от Регламент 
(ЕС).../... [нов РОР], и по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ +) или 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). При условие че е направена 
предварителна оценка на 
въздействието, ФСП се увеличава, 
доколкото е възможно, с 
допълнителни собствени ресурси, 
разпределени в бюджета на Съюза, 
включително чрез евентуални нови 
такси и други ресурси в съответствие с 
приложимия основен акт.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с 2 % годишно.

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират на годишна база в 
съответствие с инфлацията в ЕС.

Изменение 28

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.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са 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. Бенефициерите на средства 
от ФСП спазват основните ценности 
на Съюза, залегнали в Договорите.

Изменение 30

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 и разрастващи се 
предприятия, микропредприятия и 
предприемачи, социални предприятия, 
регионални и местни публични 
предприятия и кооперации;

Изменение 31

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 за създаване на нови 
предприятия и разрастване на 
съществуващи предприятия, 
включително такива, които са 
насочени към насърчаване на 
енергийната ефективност и 
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възобновяемите енергийни 
източници, или чрез местни и 
регионални бизнес инкубатори, 
съоръжения за съвместно ползване на 
обекти и консултантски услуги, 
свързани с прехода към климатична 
неутралност;

Изменение 32

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) устойчиви инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности, включително чрез 
университети и 
научноизследователски центрове, и 
насърчаване на трансфера и 
адаптирането на модерни технологии, 
готови за пускане на пазара;

Изменение 33

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 социални инфраструктури 
за достъпна и устойчива енергия, 
инвестиции за намаляване на 
енергийната бедност и 
замърсяването на въздуха, 
инвестиции в намаляване на емисиите 
на парникови газове (включително 
инвестиции в устойчива мобилност и 
декарбонизация на транспортния 
сектор), енергийна ефективност 
(включително декарбонизация на 
сградите), инфраструктура за 
зареждане на електрически превозни 
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средства и енергия от възобновяеми 
източници (включително инвестиции 
в системи за централно отопление и 
технологии за съхранение), енергийни 
мрежи като интелигентни мрежи и 
супермрежи и инвестиции в 
трансграничната електроенергийна 
взаимосвързаност;

Изменение 34

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 в 
отдалечените и селските региони;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции във внедряването 
на технологии и инфраструктура за 
чиста и интелигентна мобилност на 
достъпна цена, в т.ч. инвестиции в 
железопътната свързаност, като по 
този начин се допринася за 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и диверсификацията 
на решенията за мобилност;

Изменение 36

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 

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

предназначението и обеззаразяването 
на обекти, в изоставени промишлени 
терени и съоръжения, 
рехабилитацията на земя и на 
екосистеми, включително за да 
изпълняват функцията на депа за 
поглъщане на въглерод, и в проекти за 
промяна на предназначението, с 
изключение на превантивни и 
коригиращи действия, дължими 
съгласно правото на Съюза и 
националното законодателство във 
връзка с екологичната отговорност в 
съответствие с прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“, 
залегнал в член 191 от ДФЕС;

Изменение 37

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 за опазване, защита 
и възстановяване на биологичното 
разнообразие и естествените 
местообитания, включително чрез 
инвестиции в „зелен“ туризъм в 
регионите в преход;

Изменение 38

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) професионално обучение, 
повишаване на квалификацията, 
развитие на нови умения и 
преквалификация на работниците и на 
търсещите работа, включително 
консултиране, с акцент върху 
равенството между половете, за да се 
гарантира, че те се ползват от 
дългосрочни и качествени 
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възможности за работа в сектори, 
ориентирани към бъдещето, които 
пряко допринасят за устойчива 
неутрална по отношение на климата 
икономика, или в икономиката, 
свързана с полагането на грижи, и 
основните обществени сектори;

Изменение 39

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, като се отделя специално 
внимание на равенството между 
половете;

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) всяка друга специфична 
дейност съобразно договореното 
между съответните местни и 
регионални органи на засегнатата 
територия, държавите членки и 
Комисията, които са съобразени с 
местните стратегии за развитие и 
допринасят за прехода към неутрална 
по отношение на въглеродните 
емисии икономика на ЕС най-късно до 
2050 г.;

Изменение 41

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

к) техническа помощ. к) техническа помощ и 
консултантски услуги, включително 
за подготовка за подкрепа и 
документация и анализ на 
инвестиции и за инкубатори на 
местно и национално равнище, както 
и центрове за подкрепа на проекти, в 
които участват финансиращи органи 
и организаторите на проекти;

Изменение 42

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 с правилата на Съюза за 
държавната помощ, посочени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП 
може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, при условие че:

i) тези инвестиции подлежат на 
проверка за устойчивост, за да се 
определи дали няма да окажат вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото. За тази 
цел предприятията предоставят 
надеждна информация въз основа на 
образци, които ще бъдат изготвени 
от Комисията;
ii) такива инвестиции се смятат за 
ключови от регионите в преход и са 
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одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
букви з ) и и), и когато те са 
необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

Изменение 43

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) и че отговарят на другите 
условия, предвидени във втора алинея 
от настоящата точка. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ФСП цели да подкрепя 
инвестиции, свързани с прехода към 
климатична неутралност, които са 
икономически жизнеспособни в 
средносрочен и дългосрочен план. 
Рентабилността на инвестициите се 
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наблюдава непрекъснато от страна 
на Комисията и въпросната държава 
членка в съответствие с 
териториалните планове за 
справедлив преход, създадени съгласно 
член 7.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

a) извеждането от експлоатация, 
поддръжката или изграждането на 
атомни електроцентрали, както и 
управлението или съхранението на 
ядрени отпадъци;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16, при 
условие че тези предприятия не са 
жизнеспособни в средносрочен и 
дългосрочен план, без да се засягат 
предприятията, които могат да се 
възползват от евентуалното 
прилагане на Насоките за държавна 
помощ за оздравяване и 
преструктуриране на нефинансови 
предприятия в затруднено положение 
и на временната рамка на Комисията 
за мерки за държавна помощ за 
подпомагане на икономиката във 
връзка с пандемията от COVID-19, в 
случай че тази рамка бъде удължена 
след 2020 г.;
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__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

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

Изменение 47

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, пряко или непряко 
свързани с производството, 
преработката, разпространението, 
съхранението, транспорта, преноса 
или изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на инвестициите в 
екологично чисти, биогазови и 
биоетан-съвместими инвестиции в 
границите на устойчивата 
наличност в региони, които силно 
зависят от добива и изгарянето на 
каменни и лигнитни въглища, при 
условие че тези инвестиции:
i) допринасят за постигането на 
целта на Съюза за 2050 г. за 
неутралност по отношение на 
климата чрез ускоряване на 
подмяната на каменни и лигнитни 
въглища, торф или битуминозни 
шисти, като същевременно не 
ограничават разширяването на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници;
ii) са надлежно обосновани от 
компетентния орган на държавата 
членка в нейния териториален план 
за справедлив преход; както и
iii) са в съответствие с правото 
на Съюза, националните планове в 
областта на енергетиката и 
климата и принципа на енергийна 
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ефективност и имат преходен 
характер;

Изменение 48

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.

д) разходите, свързани с действия 
за предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети, които попадат в 
екологичната отговорност на 
предприятието, причинило щетите, 
в т.ч. почистване, обеззаразяване и 
възстановяване на обекти, в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, залегнал в 
член 191 от ДФЕС;

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) всякакъв вид разходи за 
консумация;

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) инвестиции на предприятия, 
регистрирани в списъка на ЕС на 
юрисдикции, които не сътрудничат 
за целите на данъчното облагане;

Изменение 51
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дейности или инвестиции, за 
които има по-голям риск от 
нерентабилност и зависимост от 
субсидии след първоначалното 
разширение на дейността;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) всякакви други инвестиции, 
несъвместими с целта за 
неутралност по отношение на 
климата или които водят до ефекти 
на блокиране.

Изменение 53

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 или 
икономически дейности, 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.
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Изменение 54

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 
териториите или икономическите 
дейности, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на прехода 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 със стъпките за 
постигане на целите на Съюза по 
отношение на климата до 2030 г.

Изменение 55

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, които могат да 
бъдат прехвърлени на доброволна база 
в съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР].

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Допустими проекти, 
финансирани по линия на ФСП, които 
допринасят за постигането на 
специфичната цел, посочена в член 2, 
могат да се възползват от сума в 
размер на максимум 75 % от 
съответните разходи — или повече в 
случай на сериозен икономически спад.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 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.

1. Във всяка от държавите 
членки компетентните органи, заедно 
със съответните регионални и местни 
органи и при пълно съдействие с 
всички съответни заинтересовани 
страни, посочени в параграф 3, на 
съответните територии и с подкрепата 
от ЕИБ, когато това е целесъобразно, 
за да се осигури допълване с другите 
стълбове на механизма за справедлив 
преход, 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) № 
868/17 на Комисията, или части от тях, в 
съответствие с образеца, установен в 
приложение II. Посочените територии 
са онези, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на икономически, 
социален, енергиен и екологичен 
преход, по-специално по отношение на 
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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).

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По конкретни поводи 
подпомагане от ФСП следва да се 
предоставя на региони, преминаващи 
през непредвидени икономически 
кризи, произтичащи от действия за 
справяне с изменението на климата, 
за да се даде възможност за 
адекватен отговор на кризисните 
ситуации, които е възможно да 
възникнат в контекста на преход, по-
специално чрез мерки за политиката 
на пазара на труда във връзка със 
задържането на работниците и 
намаляване броя на отстранените от 
работа. С това се цели регионите да 
могат да получат подпомагане, дори и 
ако не са предварително определени 
като засегнати региони.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а
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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 
на национално, регионално и местно 
равнище към устойчива, изцяло 
кръгова икономика, която е неутрална 
по отношение на климата и устойчива 
на изменението на климата и 
използва ресурсите ефективно, най-
късно до 2050 г., в т.ч. ясни срокове за 
постепенното извеждане от 
употреба на изкопаемите горива или 
отраслите с интензивно използване 
на парникови газове на съответните 
територии и за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“) и с Регламент (ЕС) 
.../...[новия европейски законодателен 
акт в областта на климата];

Изменение 60

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, 
икономическите дейности или 
гражданите, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в
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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, 
пред които са изправени 
териториите, при които се изисква 
допълнителна подкрепа за извършване 
на прехода, включително социалните, 
икономическите, екологичните и 
свързаните с пола въздействия на 
прехода към устойчива и неутрална по 
отношение на климата икономика, като 
се вземат предвид целите на 
Европейския стълб на социалните 
права и Програмата на ООН до 
2030 г.; в тази оценка също така се 
посочват евентуалният брой на 
засегнатите работни места и загубите 
на работни места, нуждите и целите 
за развитие, които трябва да бъдат 
постигнати до 2030 г. във връзка с 
преобразуването или закриването на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или други 
дейности, засегнати от прехода на 
Съюза към неутралност по 
отношение на климата на тези 
територии, или каквато и да е друга 
структурна социално-икономическа 
трансформация, необходима за 
постигане на целите на прехода;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото, 
демографското и екологичното 
въздействие, а също и въздействието, 
свързано с енергийната независимост 
и с равенството на половете, на 
прехода към устойчива, неутрална по 
отношение на климата и конкурентна 
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икономика до 2050 г.;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи;

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, как 
ще се провеждат ефективни мерки за 
мониторинг и оценка и отговорните 
управляващи органи, упражняващи 
надзор по плана;

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) списък на съответните 
заинтересовани страни, посочени в 
параграф 3, както и описание на 
начина, по който тези 
заинтересовани страни трябва да 
бъдат консултирани на съответната 
територия;
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на въздействието 
на прехода;

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на въздействието 
и улесняване на прехода, както и ясни 
етапни цели за дългосрочната 
конкурентоспособност и устойчивия 
растеж в засегнатите региони;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) описание на това как в 
средносрочен и дългосрочен план 
постоянно ще се наблюдава 
рентабилността на инвестициите за 
финансиране на прехода към 
климатична неутралност;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции 
и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от посочените в 
член 4, параграф 2, точка a), 
възможно най-изчерпателен списък на 
тези операции и предприятия и 
обосновка на необходимостта от такава 
подкрепа чрез анализ на пропуските, с 
който се доказва, че очакваната загуба 
на работни места би надвишила 
очаквания брой на създадените работни 
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инвестицията не бъде направена; места, ако инвестицията не бъде 
направена;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО възможно най-
изчерпателен списък на операциите, 
които трябва да бъдат подкрепени, и 
обосновка на това, че те допринасят за 
преход към устойчива, изцяло кръгова 
икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно, и водят до 
съществено намаляване на емисиите на 
парникови газове значително под 
съответните референтни стойности, 
установени за безплатно разпределяне 
на квоти в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, и при условие че са 
необходими за защитата на значителен 
брой работни места.

Изменение 70

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, 
разработването, изпълнението и 
оценката на териториални планове за 
справедлив преход участие вземат 
всички съответни заинтересовани 
страни, икономически и социални 
партньори , представители на 
гражданското общество, експерти, 
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институции за обучение и научни 
изследвания, работодатели, 
включително в засегнатите 
промишлени сектори, групи от 
работници и общностни организации 
и други заинтересовани лица, чрез 
задълбочени обществени консултации 
и участие, съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР]. До 
териториалните планове за 
справедлив преход и съответните 
документи, свързани с подбора на 
операции, се осигурява обществен 
достъп.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Плановете предвиждат 
възможности за по-нататъшно 
укрепване на устойчивите местни 
икономики, местните вериги на 
доставки и усилията за преместване.

Изменение 72

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, европейския 
стълб на социалните права, 
ангажимента на Съюза по силата на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на увеличаването на 
температурата до 1,5 °C над 
прединдустриалните равнища в 
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световен мащаб, и целите на ООН за 
устойчиво развитие.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт, които следва да 
включват показателите за 
устойчивост, предвидени в Регламент 
(ЕС) 2019/2088, 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.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията създава платформа 
за справедлив преход, за да се даде 
възможност за обмен на най-добри 
практики във всички засегнати 
региони и сектори. Подробностите 
относно функционирането на тази 
платформа, включително нейните 
членове, бюджет и механизми за 
управление, се приемат посредством 
акт за изпълнение.

Изменение 75
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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.

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

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 8, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 4, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 3, параграф 3 и 
член 8, параграф 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
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правомощия. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

посоченото в него делегиране на 
правомощия. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 4, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3 и член 8, параграф 4, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Клауза за преразглеждане

Най-късно до края на междинния 
преглед на следващата многогодишна 
финансова рамка Комисията прави 
преглед на изпълнението на ФСП и 
оценява дали е целесъобразно да се 
измени обхвата му в съответствие с 
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възможните промени в 
Регламент 2020/... [Регламента 
относно таксономията], целите на 
Съюза в областта на климата, 
определени в Регламент (ЕС) 2020/... 
[новия европейски законодателен акт 
в областта на климата], и 
развитието в изпълнението на плана 
за действие за устойчиво 
финансиране. Въз основа на това 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който по целесъобразност се 
придружава от законодателни 
предложения.

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
съответно се преизчисляват;

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 20% от общата 
определена сума. Сумите, които 
надвишават 20% от общата 
определена сума на държава членка, се 
преразпределят пропорционално към 
средствата, разпределени за всички 
други държави членки. Дяловете на 
държавите членки съответно се 
преизчисляват;

Изменение 81

Предложение за регламент
Анекс II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а) – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика в съответствие с 

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика в съответствие с 
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целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на срокове за 
преустановяване или редуциране на 
дейности като добива на каменни и 
лигнитни въглища или 
производството на електроенергия от 
изгаряне на въглища

целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на ясни срокове за 
постепенното извеждане от 
употреба на изкопаемите горива или 
отраслите с интензивно използване 
на парникови газове на съответните 
територии най-късно до 2050 г.

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното и териториалното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното, свързаното с половете и 
териториалното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в) 
– Текстово поле [12000]

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на засегнатите 
икономически дейности и промишлени 
сектори, като се прави разграничение 
между:

Определяне на засегнатите 
икономически дейности и промишлени 
сектори, като се прави разграничение 
между:

- западащи сектори, за които се очаква 
да преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
съответен срок за това;

- западащи сектори, за които се очаква 
да преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
ясен съответен срок за това;

- сектори в преход, за които се очаква да 
претърпят преобразуване на своите 
дейности, процеси и крайни продукти.

- сектори в преход, за които се очаква да 
претърпят преобразуване на своите 
дейности, процеси и крайни продукти.

За всеки един от тези видове сектори: За всеки един от тези видове сектори:

- очаквани загуби на работни места и - очаквани загуби на работни места и 
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потребности от преквалификация, като 
се вземат предвид прогнозите за 
потребности от умения;

потребности от преквалификация, като 
се вземат предвид прогнозите за 
потребности от умения и свързаните с 
пола аспекти;

- потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие.

- потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие, включително свързаните с 
пола аспекти.

Изменение 84

Предложение за регламент
Анекс II – точка 2 – подточка 2.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 а. Консултация със 
заинтересованите страни 
Позоваване: Член 7, параграф 2, 
буква еа) 
- Списък на съответните 
заинтересовани страни, с които са 
проведени консултации, включително 
икономически и социални партньори, 
представители на гражданското 
общество и експерти, с които са 
проведени консултации във 
въпросните региони и държави 

Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

- предвидени видове операции и 
очакваният им принос за смекчаване на 
въздействието на климатичния преход

- предвидени видове операции, 
тяхната рентабилност и очакваният 
им принос за смекчаване на 
въздействието на климатичния преход

Изменение 86

Предложение за регламент
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Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в МСП:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в МСП:

- изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

- ориентировъчен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

- изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места

- ориентировъчен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места
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