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КРАТКА ОБОСНОВКА

Светът неумолимо се изправя пред екологична криза. Със създаването на Фонда за 
справедлив преход (ФСП) и посредством ангажимент за постигане на неутрална по 
отношение на климата Европа през 2050 г., Европейският съюз демонстрира волята си 
да осигури нужните бюджетни средства за необходимия екологичен преход на своята 
икономика. ЕС се ангажира да помогне на своите граждани да се справят с промените и 
да подкрепи своите територии да се възползват от споделената възможност за 
изграждане на устойчиво и справедливо бъдеще.

Тъй като пандемията от COVID-19 подчертава уязвимостта на моделите ни за развитие, 
необходимостта от европейски гаранции се очертава още по-ясно. Кризите, които 
представляват заплаха за нашите общества, по никакъв начин не се обезсилват взаимно; 
те по-скоро се подсилват взаимно, тъй като задълбочават неравенствата и насърчават 
държавите да се затварят в себе си. Поради това на нас се полага да използваме 
законодателния арсенал на Европа, за да засилим способността на Съюза да реагира.

Нашите съграждани осъзнават неотложната необходимост от колективен, съвместен 
отговор на предизвикателствата на нашето време: доказателство за това е, че 82 % от 
тях се обявяват в полза на финансовата подкрепа за енергийния преход1. Последиците 
от изменението на климата и фактът, че нашето оцеляване зависи от колективната ни 
способност да променим начина си на живот, са вече безспорни.

Нашите икономически и социални политики и политиките ни в областта на енергията и 
околната среда трябва да вървят в крак с времето. Чрез разработването на Европейския 
зелен пакт2 Съюзът отказа пасивно да понася промените в света и подкрепи 
способността на териториите да вземат активно участие в промяната. В рамките на 
Плана за инвестиции за устойчива Европа3 бе разработен механизмът за справедлив 
преход, който ще спомогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 
2021—2027 г. в помощ на регионите, засегнати в най-голяма степен от прехода към 
екологична икономика.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Фонда за справедлив преход4 е първият от трите стълба на механизма за справедлив 
преход. Подобна повишена подкрепа от страна на ЕС не може просто да приеме 
формата на безусловни финансови подавки за държавите членки. Последните 
ангажименти, поети в областта на климата, са предпоставка за последователна, 
надеждна и ефективна европейска политика.

В период на икономическа и социална криза териториите, които най-много се нуждаят 
от преход, не трябва да се превръщат в „бедните роднини на Европа“  през 21-ви век. 
Те са жизненоважни за европейския проект, който днес трябва да мобилизира своите 
традиции и силни страни в подкрепа на подходите, насочени към постигане на 

1 Второ проучване на ЕИБ по въпросите на климата, проведено в партньорство с групата BVA и 
публикувано на 13 март 2020 г. 
2 Европейски зелен пакт от 11 декември 2019 г.
3 COM(2020)21, 14 януари 2020 г.
4 COM(2020)22, 14 януари 2020 г.
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приобщаваща система за промяна. ФСП отразява тази амбиция, допълвайки другите 
два стълба на механизма за справедлив преход, които също трябва да обхванат 
проблемите, свързани с тези територии. Целта му е да подкрепя местните общности на 
място, така че те да могат да изградят устойчивост и да се гарантира, че нито една 
територия няма да бъде изоставена.

Ако териториите и населението им трябва да използват прехода като възможност за 
създаване на по-добро бъдеще, докладчикът счита, че са нужни три основни аспекта за 
подкрепата по линия на ФСП.

Първо, за да бъде наистина справедлив, ФСП трябва да се съсредоточи върху нуждите 
на хората и върху социалното благополучие. Въздействието на фонда трябва да бъде 
осезаемо за местните хора и да бъде видимо на място. Това би могло да се постигне 
чрез мерки за съживяване на пазара на труда (образование, обучение, подкрепа за 
стартиращи предприятия и мобилност и др.) и мерки за пасивна подкрепа (финансиране 
на разликата в пенсиите).

Второ, фондът трябва да създава благоприятни условия за възникването на устойчива 
икономика на тези територии. Всички инвестиции на фонда трябва да бъдат съобразени 
с необходимостта от социална закрила и опазване на околната среда.

И накрая, фондът трябва да подкрепя мерки за „социална инфраструктура“, които 
спомагат за това териториите в преход да останат динамични и да се постави акцент 
върху общността и солидарността (здравеопазване, жилищно настаняване и др.). В 
допълнение към физическата инфраструктура, подобряването на способността на 
местните заинтересовани страни да допринасят за прехода е от съществено значение, за 
да може фондът да бъде достъпен.

Докладчикът вижда ФСП като двигател на европейския преход5. Успехът на 
динамиката на промяната и трансформирането на регионите зависи от участието на 
техните жители в определянето на стратегиите и в съзнателното задвижване на 
сдружения и структури, развиващи местни проекти. Да се подкрепя даден регион по 
пътя му към екологичен преход означава на първо място да се осъществяват 
обществени политики, които съпътстват промените в представите и водят до 
намирането на решения на място.

Фондът за справедлив преход дава на регионите, хората и предприятията възможност 
да осъществят успешен преход.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

5 Относно модела на преход, разработен в Loos-en-Gohelle, Франция,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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 за ограничаване на 
увеличаването на температурата до 
под 1,5°C в световен мащаб, за 
постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие чрез концентриране 
на финансирането от Съюза върху 
„зелените“ цели, както и за 
Европейския стълб на социалните 
права. Настоящият регламент е в 
изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 
Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните предизвикателства във 
връзка с прехода към неутрална по 
отношение на климата, изцяло основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите, енергийноефективна 
и кръгова икономика колкото е 
възможно по-скоро, но най-късно до 
2050 г., както и да се подкрепят и 
придружат европейските региони и 
хора чрез социална, свързана с пазара 
на труда и икономическа помощ.

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

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата, основана на 
възобновяеми източници, използваща 
по високо ефективен начин ресурсите 
и енергийноефективна кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза: 
82 % от неговите граждани 
призовават за специална финансова 
подкрепа. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане най-късно до 2050 г. на 
неутрален по отношение на климата 
Съюз в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Борбата с 
изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда са 
предизвикателства, които биха могли 
да се превърнат във възможности за 
всички в средносрочен и дългосрочен 
план, ако се посрещнат по социално 
справедлив начин и ако никой не бъде 
пренебрегнат. Не всички региони и 
държави членки започват необходимия 
и изключително спешен преход от 
една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор, като се имат 
предвид техните исторически, 
икономически и културни особености. 
В екологичния преход някои са по-
напред от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално, 
културно, трудово и икономическо и 
въздействие за регионите и техните 
жители, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — газ, 
каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти — и/или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове и 
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други енергоемки отрасли, като 
производството на стомана, цимент, 
химикали, стъкло и транспорта, 
както и свързаните с тях доставчици 
на стоки и услуги. Подобна ситуация 
не само създава риск от различни 
скорости на прехода в Съюза по 
отношение на действията в областта на 
климата, но и допринася за социалното 
неравенство и увеличаването на 
различията между регионите и 
отвъдморските територии и 
държавите членки, в разрез с 
основните ценности на Съюза. 
Поради това е изключително важно 
спешно да се окаже подкрепа на 
регионите и участниците, чийто 
принос е от ключово значение, за да се 
гарантира бърз преход в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата, така че да не 
се увеличават различията. Специално 
внимание следва да се обърне на 
региони по NUTS ниво 3 с население 
под 12,5 жители/km2 или със средно 
годишно намаляване на населението с 
повече от −1 % между 2007—2017 г.

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 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да бъде успешен, преходът 
трябва да бъде приобщаващ, социално 
устойчив и приемлив за всички, като 
се обръща специално внимание на 
спазването на принципите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки, а 
също и различните регионални и 
местни участници, следва да вземат 
предвид неговите социални, трудови и 
икономически последици от самото 
начало, както и въздействието на 
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кризата с коронавируса, и да използват 
всички възможни инструменти за 
смекчаване на неблагоприятните 
последици и за повишаване на 
положителните въздействия, като 
например създаването на нови, 
достойни и устойчиви работни 
места и подобряването на 
качеството на въздуха. Бюджетът на 
Съюза следва да бъде съизмерим с 
този преход, а следващата МФР 
следва да даде възможност за 
осъществяване на амбициите на 
Съюза и да позволи отпускането на 
средства от Фонда за справедлив 
преход (ФСП), без да се преразглежда 
намаляването на разпределените 
средства за съществуващите 
политики на Съюза.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
механизъм за справедлив преход. 
Съюзът следва да придружава и 
подкрепя регионите, подрегионалните 
местни участници и жителите в 
прехода към неутралност на Съюза по 
отношение на климата и устойчиви 
работни места чрез обединяване на 
разходите на бюджета на Съюза за 
климата, сближаването, 
икономическите и социалните цели на 
всички съответни равнища, като 
инвестициите със социално 
въздействие се отчитат и насочват 
към териториите и групите хора, 
които най-много се нуждаят от 
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подкрепа, за да се постигне преходът.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) С настоящия регламент се 
създава ФСП, който е един от 
стълбовете на механизма за справедлив 
преход, изпълняван в рамките на 
политиката на сближаване. Целта на 
ФСП е не само да се смекчат 
неблагоприятните последици от 
климатичния преход и да се подкрепят 
действията, насочени към справедлив 
и ефективен енергиен преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, но също така да се 
създадат и увеличат бъдещите 
положителни ефекти чрез подкрепа 
за най-засегнатите територии, което 
включва отвъдморските страни и 
територии, както и населението, и 
по-специално засегнатите работници, за 
да се гарантира социалното, 
териториалното и икономическото 
сближаване. В съответствие със 
специфичната цел на ФСП 
подпомаганите от ФСП действия следва 
пряко да допринасят за улесняването и 
ускоряването на прехода чрез 
създаване на нови възможности за 
устойчива заетост, смекчаване на 
неблагоприятните социални 
последици и финансиране на 
диверсификацията, устойчивостта, 
преобразуването и модернизирането на 
местната икономика, като се 
предотвратява социалната 
несигурност и насърчаването на 
нестабилна бизнес среда. Това е 
отразено в специфичната цел на ФСП, 
която е установена на същото равнище и 
е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
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Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР].

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение, ангажимента по 
отношение на целите на ООН за 
устойчиво развитие и повишената 
амбиция в рамките на Европейския 
зелен пакт за създаване на 
възможности за по-благоденстващ и 
приобщаващ, както и за по-здрав и по-
екологичен континент, ФСП следва да 
предостави ключов принос за 
интегриране на действията в областта на 
климата и да ускори прехода към 
неутрална по отношение на климата, 
изцяло основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна кръгова 
икономика възможно най-скоро, но не 
по-късно от 2050 година. 
Финансирането от ФСП следва да 
зависи от приемането на целта на 
Съюза за неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г., 
както и на междинните цели. 
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 на доброволна основа 
ще допринасят в пълна степен за 
постигането на тази цел в 
съответствие с принципите на 
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Европейския стълб на социалните 
права.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства, както и 
националните и регионалните 
инвестиции и частния капитал, и в 
никакъв случай не следва да заменят 
тези инвестиции. Следващата МФР 
следва да бъде амбициозна и да даде 
възможност за постигане на 
поставените цели. Финансирането 
от страна на ФСП не трябва в 
никакъв случай да бъде за сметка на 
други съществуващи фондове. ФСП 
следва да подкрепя прехода към зелена 
икономика, особено в регионите, 
които са най-силно зависими от 
въглища или други подобни 
неустойчиви горива, и да допринесе за 
нова устойчива политика на 
сближаване, насочена към модели на 
ориентирани към бъдещето и 
екологични работни места.

Изменение 8

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 

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е не 
само предизвикателство, но и огромна 
възможност за всички държави членки 
и регионални и местни публични и 
частни действащи лица. Ще бъде 
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или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

нужна допълнителна подкрепа за 
регионите, в т.ч. най-отдалечените, 
които все още в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
бъдат закрити и/или модернизирани, за 
да извършат прехода към неутралност 
по отношение на климата, заедно с 
работна сила, която се нуждае от 
повишаване на квалификацията и 
помощ, за да бъде наета в 
екологосъобразните сектори, и които 
не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща целия Съюз, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
първоначалната зависимост от 
неустойчиви дейности на регионите и 
тяхната   способност да финансират 
необходимите инвестиции за 
извършване на прехода към 
неутралност по отношение на климата 
възможно най-скоро, но не по-късно 
от 2050 г., включително 
насърчаването от тяхна страна на 
алтернативи на основаната на 
изкопаеми горива икономика чрез 
кръгова икономика, която предлага 
възможности за нови работни места, 
регионално икономическо развитие, 
подобряване на териториалното 
сближаване и стимулиране на 
икономиките в местните селски 
райони. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 



AD\1208253BG.docx 13/65 PE650.398v02-00

BG

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 
квалифицираната заетост и се избягва 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Следва да се обърне 
специално внимание и на дейностите за 
укрепване на иновациите и научните 
изследвания в областта на модерните и 
устойчиви технологии, както и в 
областите на цифровизацията и 
свързаността, при условие че тези 
мерки спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
целите в областта на климата и околната 
среда и социалните цели на Съюза, 
включително принципите на 
Европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие. Списъкът на инвестициите 
следва да дава предимство на онези от 
тях, които подкрепят хората, 
социалните иновации, местните 
икономики и трудовия пазар със 
създаване на достойни работни 
места, които са устойчиви в 
средносрочен и дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Европейския зелен пакт, като 
същевременно се опазва, съхранява и 
подобрява природният капитал на 
Съюза и се повишават здравето и 
благосъстоянието по отношение на 
свързаните с околната среда рискове 
и въздействия.    Финансираните 
проекти следва да допринасят за 
прехода към неутрална по отношение на 
климата, основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите, 
енергийноефективна и кръгова 
икономика колкото е възможно най-
скоро, но най-късно до 2050 г. За 
западащите сектори, като 
производството на енергия от каменни и 
лигнитни въглища, торф, газ, петрол и 
битуминозни шисти или добивните 
дейности за тези изкопаеми горива, 
както и за непряко свързаните 
отрасли, като снабдители и 
доставчици на услуги, засегнати от 
тези западащи производства, 
подкрепата следва да бъде стриктно 
обвързана с постепенното 
преустановяване на дейността. Тази 
подкрепа следва да бъде ясно очертана 
в териториалния план за справедлив 
преход и следва да зависи от 
създаването на качествени работни 
места и социален напредък, както и 
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от запазването на устойчивостта на 
местната икономика с цел 
преодоляване на потенциалните 
загуби на работни места. 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.13 на неутралност 
на ЕС по отношение на климата, като 
същевременно се запазват и подобряват 
уменията и правата на работниците 
и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Тези 
инвестиции следва също така да 
дават възможност за финансиране на 
експертни знания и анализи в 
подкрепа на напълно трансформирани 
МСП за задържане на работниците и 
преквалификация на служителите. 
Особено внимание следва да се обърне 
на прилагането на принципа на 
енергийната ефективност на първо 
място при вземането на 
инвестиционни решения, както и на 
„зелените“ сектори като тези, които 
включват възобновяеми енергийни 
източници, интелигентната 
мобилност, борбата с енергийната 
бедност, инвестициите със социално 
въздействие или други сектори, които 
подпомагат, насърчават и 
стимулират ефективното използване 
на ресурсите и кръговата икономика. 
Тези инвестиции следва също така да 
подкрепят създаването на общности 
за иновации в областта на знанията с 
акцент върху цифровизацията и 
научните изследвания и Европейския 
институт заиновации и технологии, 
като обединяват 
научноизследователски центрове, 
предприемачество, университети и 
местни и регионални органи на 
управление, за да се допринесе за 
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постигането на целта за 
интелигентен и устойчив преход. Тези 
мерки следва да засилят създаването 
на екологосъобразни, устойчиви и 
достойни работни места, да смекчат 
отрицателните социални последици и 
да ускорят прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика най-късно до 2050 г.

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

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) ФСП следва да се използва също 
така за подкрепа на инвестициите в 
социални, образователни, здравни и 
културни проекти, със специален 
фокус към регионите, които зависят 
от икономика с високи въглеродни 
емисии и са засегнати от 
структурния преход към ресурсно 
ефективна и нисковъглеродна 
икономика. Неравенството на 
възможностите в регионите, 
отговарящи на условията за 
финансиране, засяга по-специално 
достъпа до образование, култура, 
общност, здравеопазване и социални 
услуги. Развитието на силна местна 
общност, която да обединява 
различните поколения, както и 
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интегрирането на уязвимите групи в 
обществото без дискриминация, 
може да увеличи икономическите 
възможности и да гарантира 
справедлив преход за всички. За тази 
цел социалните иновации трябва да 
бъдат подкрепяни по-специално в 
областта на образованието и 
грижите в ранна детска възраст, 
образователните институции, 
студентските жилища и цифровото 
оборудване, но също така и в 
областта на здравните услуги и нови 
модели на предоставяне на грижи, 
включително клиники, болници или 
здравни грижи в общността. Това би 
спомогнало да се гарантира, че 
хората, живеещи в региони в преход, 
имат достъп до висококачествени 
обществени услуги и до услуги от общ 
интерес, включително онези от тях, 
които развиват дейност в 
социалната икономика, които са 
толкова важни за местното 
икономическо развитие и социалната 
пазарна икономика, за подкрепа на 
социално справедлив преход, който не 
пренебрегва никого.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) За да бъдат защитени хората, 
които най-вероятно ще се нуждаят 
от подкрепа за постигане на 
климатичен преход, ФСП следва да 
обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници, като обръща 
специално внимание на най-
уязвимите лица, както е определено в 
[Регламента за ЕСФ +], и на лицата, 
които са най-отдалечени от пазара 
на труда (като например дълготрайно 



AD\1208253BG.docx 17/65 PE650.398v02-00

BG

безработните, бедните работници и 
незаетите с работа, учене или 
обучение младежи), с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост и да се 
постигне баланс между половете във 
всички сектори, както и 
предоставянето на активни политики 
по отношение на пазара на труда и на 
умения, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, 
която осигурява възможности за 
обучение през целия живот и се 
ръководи от принципа на равно 
заплащане за еднакъв труд на едно и 
също място, помощ за хората, 
засегнати от прехода, консултации, 
обучения, помощни услуги и 
индивидуална помощ при търсене на 
работа за всички категории лица, 
търсещи работа, а също така 
осигуряване на равен достъп до всички 
групи хора без дискриминация и 
тяхното активно включване в пазара 
на труда. Във връзка с това следва да 
се предоставят възможности за 
повишаване на квалификацията и за 
преквалификация на работниците в 
рамките на подходящ срок, преди да 
бъдат засегнати от безработица. 
Усилията трябва да се съсредоточат 
върху икономическото съживяване на 
засегнатите региони, по-специално 
чрез формули за преквалификация и 
чрез тясно сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи на съседни държави 
членки, за да се достигне пълният 
потенциал на трансграничния пазар 
на труда в пълно съответствие с 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки и 
Комисията следва да вземат 
необходимите мерки за това 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, да допринася 
за зачитането и насърчаването на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете в съответствие с член 8 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Данните 
от извършените оценки показват, че 
е важно аспектите на целите за 
равнопоставеност на половете да 
бъдат вземани предвид на всяко едно 
равнище и на всички етапи от 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на 
равенството между половете и 
принципа на „равно заплащане за 
равен труд с равна стойност“, 
икономическата независимост на 
жените, образованието и 
повишаването на квалификацията, 
както и реинтеграцията на 
пострадали от насилие жени на 
пазара на труда и в обществото.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) ФСП има важна роля за 
смекчаване на социалните последици 
отвъд икономическото измерение и не 
следва да бъде просто инструмент за 
бизнес инвестиции. Преходът ще 
струва доста на засегнатите региони 
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и на техните жители. Рисковете 
включват не само загуба на работни 
места, но и загуба на местни данъчни 
приходи, както и миграция на 
работната сила, напускане на 
младите и по-възрастните хора и 
потенциално спиране на някои услуги 
(по-специално за въгледобивни 
миньори). Следователно 
инвестициите в социална 
инфраструктура са ключов елемент 
за гарантиране на социално 
справедлив преход, който не 
пренебрегва никого, за да се осигури 
високо равнище на услуги за 
жителите и да се противодейства на 
загубата на услуги. Чрез ФСП следва 
по-специално да се предприемат 
мерки за предотвратяване на 
рецесията и за гарантиране на това, 
че местното население ще приеме 
промяната и че ще има подобрение на 
участието на местните общности, 
както и на инфраструктурата по 
отношение на здравните и 
социалните услуги и местната 
демокрация.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, 
ФСП следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 

(12) С цел насърчаване на 
диверсификацията и 
преструктурирането на териториите, 
които се нуждаят от допълнителна 
подкрепа за осъществяване на 
прехода, ФСП следва да предоставя 
подкрепа за производствени инвестиции 
с потенциал за създаване на работни 
места в екологосъобразни и устойчиви 
МСП, и по-конкретно новосъздадени 
предприятия и на такива 
предприятия, които са активни в 
сектора на социалните иновации. 
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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 Съвета, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване подкрепата 
за предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, следва 
да бъде ограничена до предприятия, 
разположени в региони, определени 
като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС.

Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
създаването на екологосъобразна, 
достойна и устойчива заетост. Целта 
трябва да бъде създаването на 
достойни устойчиви работни места в 
ориентирани към бъдещето сектори 
и да се даде възможност за социално 
приобщаване, като същевременно се 
признават, оценяват и подобряват 
уменията и образованието на 
местните човешки ресурси. 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, и ако допринасят за 
всеобхватната цел на ФСП, а именно 
ускоряване на прехода към устойчива 
на изменението на климата кръгова 
икономика, посредством създаване или 
подкрепа за адаптирането на 
значителен брой работни места, и ако не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване, 
при пълна съгласуваност с Фонда за 
приспособяване към глобализацията. 
Инвестиции в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, при условие че допринасят за 
прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика най-късно 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 , а също така при условие 
че в резултат на това са защитени 
значителен брой достойни и 
устойчиви работни места. Всяка една 
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такава инвестиция следва да бъде 
надлежно обоснована в съответния 
териториален план за справедлив 
преход, следва да бъде устойчива и 
следва да бъде в съответствие с 
принципа за поставяне на 
енергийната ефективност на първо 
място. С цел защита на целостта на 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване подкрепата за 
предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, следва 
да бъде ограничена до предприятия, 
разположени в региони, определени 
като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС. Преходът, започнат с 
Европейския зелен пакт, трябва да 
бъде от полза за всички и да не води до 
разширяване на неравенствата, като 
се обръща специално внимание на 
селските райони и техните 
значителни икономически 
трудности, особено за младите хора.

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

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да се изисква 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП биха могли да бъдат увеличени 
доброволно с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+, на 
които следва да бъдат отпуснати 
допълнителни средства за тази цел. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 
преход и на целите на тези фондове. В 
съответствие с целта за 
опростяване, прилагането на ФСП не 
трябва да създава прекомерна 
административна тежест.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде обвързана с 
действително и измеримо започване и 
осъществяване на процес на преход на 
дадена територия, която има нужда 
от подкрепа, за да прекрати 
зависимостта си от неустойчиви 
дейности, с цел постигане на неутрална 
по отношение на климата икономика 
най-късно до 2050 г. В това отношение 
регионите бенефициери в държавите 
членки следва да подготвят, с 
подкрепата на Комисията, териториални 
планове за справедлив преход. При 
изготвянето на плановете за 
справедлив преход регионите 
бенефициери следва да се 
консултират със съответните 
заинтересовани страни, включително 
местните и регионалните власти в 
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многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.

съответствие с принципите на 
партньорство, местните и 
регионалните участници като 
съществуващите местни 
предприятия и особено МСП и 
подизпълнителите на големи 
енергийни обекти, гражданското 
общество, социалните партньори и 
съответните местни общности. 
Плановете за справедлив преход 
трябва да описват подробно процеса 
на преход, включително мерките за 
създаване на работни места в 
социално-икономическата област, 
както и повишаването на 
квалификацията и 
преквалификацията и инвестициите 
в местна социална инфраструктура, в 
съответствие поне с амбицията на 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата , 
европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие. За тази цел Комисията следва 
да създаде Платформа за справедлив 
преход, която ще се основава на 
Платформата за въгледобивните райони 
в преход, за да се даде възможност за 
двустранен и многостранен обмен на 
опит и най-добри практики във всички 
засегнати действащи лица и сектори. 
Съществуващата платформа следва 
да се използва пълноценно за фазата 
на планиране с цел разпространяване 
на най-добри практики. При 
разработването на териториалните 
планове за справедлив преход е 
необходим цялостен подход, който 
отчита въздействието върху 
съседните жилищни райони, 
включително през границите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) За да се гарантира 
дългосрочната ефективност и 
положителното въздействие на 
прехода и на ФСП, ще се изисква 
събиране на данни за по-добро 
прогнозиране на уменията, 
необходими в различните сектори и 
промишленост, за да се адаптират 
към промените, които ще изисква 
новата екологична икономика, и по-
специално модели на въздействието 
на сценариите за декарбонизация 
върху заетостта, както и за 
мониторинг чрез подходящи 
показатели за социална устойчивост.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно 
по отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите участници и общини, в 
които трябва да бъде концентрирана 
подкрепата по ФСП, и да се опишат 
специфичните дейности, които да бъдат 
предприети за постигане на неутрална 
по отношение на климата икономика 
най-късно до 2050 г. По-специално, в 
плановете за справедлив преход следва 
да се определи затварянето на 
съоръжения за добив на изкопаеми 
горива или други дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове или дейности, чиито крайни 
промишлени продукти са пряко 
засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
въглерода, и необходимостта от 
помощ за повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
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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.

на работниците, както и за 
доставчиците на стоки и услуги, 
които са силно зависими от тези 
индустрии, а също и подробен план за 
инвестициите в социалната 
инфраструктура. Социалните 
партньори участват във всички 
етапи на процеса, за да дадат своя 
принос към конкретните нужди, на 
които трябва да се отговори. 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 бъдат 
подробно изложени 
предизвикателствата (икономически, 
социални, териториални и 
екологични), потребностите, 
възможностите и ресурсите на тези 
територии за постигане на прехода, 
включително по отношение на 
социалната инфраструктура, 
потенциала за създаване на работни 
места и съществуващия потенциал за 
образование и инженерна 
квалификация. В плановете следва да 
се определят видовете операции, които 
са необходими по такъв начин, че да се 
гарантира съгласувано развитие на 
икономически дейности, устойчиви на 
изменението на климата, които 
създават устойчиви и достойни 
работни места, като се отдава 
приоритет на смекчаването на 
социално-икономическите сътресения 
от прехода и които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата най-късно до 
2050 г., както и с целите на 
Европейския зелен пакт, принципите 
на европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие, като същевременно се 
гарантира, че никой няма да бъде 
изоставен. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
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бъдат част от националната програма 
на ФСП, която трябва да бъде 
одобрена от Комисията.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП. Комисията 
следва да наблюдава регионите, в 
които използването на ресурсите на 
ФСП води до по-ниски резултати, и 
да гарантира, че тези региони се 
подкрепят допълнително, за да не се 
пренебрегва никой регион.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите в 
тяхното икономическо, трудово и 
социално преобразуване по време на 
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 конкретните 
предизвикателства на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
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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,

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 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП) с цел оказване на подкрепа на 
групите хора и териториите, за които 
се изисква допълнителна подкрепа за 
прехода към икономика, основана на 
възобновяеми източници, 
високоефективна кръгова и неутрална 
по отношение на ресурсите, кръгова и 
неутрална по отношение на климата 
икономика на Съюза до 2050 г., която 
да преобразува предизвикателствата 
на прехода във възможности и да 
допринесе едновременно за напредъка 
на европейския социален модел за 
настоящите и бъдещите поколения и 
за борбата срещу неравенствата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
следната специфична цел:

— да се даде възможност на регионите, 
местните равнища и хората да се 
справят със социалните, трудовите, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства и възможности за 
преход към неутрална по отношение на 
климата икономика и обществото, в 
съответствие с целта за 
ограничаване на повишаването на 
температурата в световен мащаб до 
доста под 2 °C , като се полагат 
усилия за ограничаване на 
повишаването до 1,5 °C, и 
същевременно се гарантира, че 
плановете за справедлив преход ще 
увеличат прозрачността и 
сигурността за общностите, 
работниците, промишлеността и 
инвеститорите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки, 
като се обръща особено внимание на 
държавите членки, разчитащи на 
изкопаеми горива, и се зачитат и 
подкрепят общите цели на 
Европейския зелен пакт и на 
европейския стълб на социалните 
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права, с цел справяне с 
предизвикателствата, свързани с 
климата и околната среда, като 
същевременно се гарантира 
справедлив преход, при който никой 
не е пренебрегнат. ФСП подкрепя 
дейностите, посочени в член 4, 
параграф 2, букви а) - в), а достъпът 
до него следва да е обвързан с 
условието държавата членка да е 
поела ангажимент за постигането на 
цел за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021 – 2027 г., възлизат на 10 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт. Финансирането на ФСП 
не е в ущърб на средствата, 
разпределени за другите фондове по 
МФР.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията 0,35 % от 
сумата, посочена в първа алинея, се 
разпределя за техническа помощ.

По инициатива на Комисията 
минимален дял от 0,35 % от сумата, 
посочена в първа алинея, се разпределя 
за техническа помощ.



PE650.398v02-00 30/65 AD\1208253BG.docx

BG

Изменение 26

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 в съответствие с член 
10, 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.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Средства от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване
1. Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [Европейски инструмент 
за възстановяване], се изпълняват по 
линия на ФСП чрез сума в размер на 
30 милиона евро по текущи цени от 
сумата, посочена в [член 3, параграф 
2, буква а), подточка vi) от същия 
регламент, при спазване на член 4, 
параграфи 3, 4 и 8] от него.
Тази сума се състои от други средства 
по смисъла на член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент и представлява 
външни целеви приходи в 
съответствие с член 21, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046. 
Те се предоставят за поемане на 
бюджетни задължения по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
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места“ за 2021—2024 г. в допълнение 
към глобалните средства, посочени в 
член 3, както следва:
– 2021 г.: 7 954 600 000 EUR;
– 2022 г.: 8 114 600 000 EUR;
– 2023 г.: 8 276 600 000 EUR;
– 2024 г.: 8 441 600 000 EUR.
В допълнение, 15 600 000 EUR по 
текущи цени се предоставят за 
административни разходи от 
средствата, посочени в първа алинея 
от този параграф.
2. По инициатива на Комисията 
0,35% от сумата, посочена в параграф 
1, първа алинея, се разпределя за 
техническа помощ.
3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението 
на Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, 
посочена в приложение I.
4. Чрез дерогация от член 14, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
правилата относно отмяната на 
бюджетни задължения, предвидени в 
дял VII, глава IV от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], се прилагат по 
отношение на бюджетните 
задължения въз основа на средствата, 
посочени в параграф 1 от този член. 
Чрез дерогация от член 12, параграф 4, 
буква в) от Финансовия регламент 
тези средства не може да бъдат 
използвани за следваща програма или 
действие.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с параграф 1 2. В съответствие с параграф 1 
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ФСП подпомага изключително следните 
дейности:

ФСП следните дейности за преход, при 
условие че са допустими съгласно 
Регламент... [Регламент относно 
устойчивата таксономия].

Изменение 29

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) устойчиви инвестиции в МСП, 
включително стартиращи предприятия, 
предприятия, свързани с енергийната 
общност и сдружения на работници, 
както и предприятия, активни в 
сферата на социалните иновации, 
водещи до създаването на достойни и 
устойчиви работни места и до 
икономическа диверсификация и 
преструктуриране;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в създаването на 
нови дружества и социални 
предприятия в устойчиви и 
ориентирани към бъдещето сектори, 
енергия от възобновяеми източници, 
екологизиране и изграждане на 
екологосъобразна инфраструктури, 
включително чрез бизнес инкубатори и 
консултантски услуги;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции със социално 
въздействие, а именно инвестиции, 
които насърчават развитието на 
предприятия, които генерират 
положителни, местни и измерими 
социални и екологични последици;

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

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 инфраструктури за 
достъпна енергия от възобновяеми 
източници, в намаляването на 
емисиите на парникови газове, в 
енергийната ефективност, включително 
целенасочени мерки за модернизация с 
цел справяне с енергийната бедност и 
лошите жилищни условия, и енергия 
от възобновяеми източници, както и в 
разгръщането на интелигентни, 
енергийно ефективни, местни и 
мултимодални градски средства за 
транспорт с цел намаляване на 
емисиите във всички видове 
транспорт;



PE650.398v02-00 34/65 AD\1208253BG.docx

BG

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 
такива, насочени към 
микропредприятията и малките 
предприятия;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) инвестиции в насърчаването на 
нетоксична кръгова икономика, в т.ч. 
биоикономика, включително 
посредством предотвратяване и 
намаляване на отпадъците, ефективност 
на ресурсите, повторна употреба, 
ремонт и рециклиране.
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Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
на работниците;

заличава се

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

заличава се

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на 
търсещите работа;

заличава се

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) техническа помощ. заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В съответствие с параграф 1 
ФСП подпомага социалните 
инвестиции, включително тези в 
подкрепа на изпълнението на 
европейския стълб на социалните 
права, като гарантира участието и 
достъпността за хората с 
увреждания и най-нуждаещите се 
лица, по-специално чрез:
a) микрофинансиране, 
финансиране за социални 
предприятия и социалната 
икономика;
б) инфраструктура за местните 
общности, като общински и 
доброволчески центрове;
в) структури за образование и 
обучение;
г) енергийноефективни жилища, 
допринасящи за преодоляване на 
енергийната бедност, и решения, 
свързани с жилищното настаняване 
за хора, изложени на риск или 
засегнати от бездомничество; 
д) качествени, устойчиви и 
финансово достъпни инфраструктури 
за социални и здравни грижи и 
здравни услуги и иновативни здравни 
решения;
е) дейности, свързани с 
културата и с културното 
наследство, имащи социална цел.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с параграф 1 
ФСП подкрепя следните инвестиции, 
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насочени към работниците и към 
лицата, търсещи работа:
a) повишаване на 
квалификацията не само на 
настоящи или бивши работници, 
които работят в отраслите на 
изкопаемите горива, но и на всички 
лица извън пазара на труда, 
включително дългосрочно 
безработните, лицата, търсещи 
първа работа, и младите хора, които 
нито работят, нито учат или се 
обучават (NEET);
б) политики за активен пазар на 
труда и умения, насочени към 
ориентирани към бъдещето сектори 
и заетост, както и персонализирани и 
ориентирани към хората съдействие 
и консултации и помощ за лицата, 
търсещи работа, така че да се 
завърнат на пазара на труда;
в) временни мерки за подпомагане 
на доходите и мерки за социална 
закрила за работниците, които са 
най-пряко засегнати от прехода, 
когато това е уместно, със специален 
акцент върху бедността сред 
работещите. Тези мерки ще бъдат 
само допълнение към националните 
„спасителни мрежи“, ако е 
необходимо;
г) активно включване и социално-
икономическа интеграция на хората 
и общностите;

 (Букви а) — г) в член 2б съответстват на букви з) — й) от предложението на 
Комисията, със следните промени, отбелязани с получер шрифт и подчертаване:

з) повишаване на квалификацията не само на настоящи или бивши работници, 
които работят в отраслите на изкопаемите горива, но и на всички лица извън 
пазара на труда, включително дългосрочно безработните, лицата, търсещи първа 
работа, и младите хора, които нито работят, нито учат или се обучават 
(NEET);

и) политики за активен пазар на труда и умения, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, както и помощ за лицата, търсещи работа, така 
че да се завърнат на пазара на труда;
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иа) временни мерки за подпомагане на доходите и мерки за социална закрила за 
работниците, които са най-пряко засегнати от прехода, когато това е уместно, 
със специален акцент върху бедността сред работещите. Тези мерки ще бъдат 
само допълнение към националните „спасителни мрежи“, ако е необходимо;

й) активно включване и социално-икономическа интеграция на хората и 
общностите;

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. В съответствие с параграф 1 
ФСП оказва техническа подкрепа по 
отношение на инвестиционните 
направления, посочени в параграфи 2, 
2а и 2б.

Изменение 44

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.

2г. Освен това в региони, 
определени като подпомагани региони в 
съответствие с член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС и в 
съответствие с правилата на Съюза 
за държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП може 
да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни от 
МСП, при условие че тези инвестиции 
са били одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква з), и са били предмет на 
допълнителна проверка за 
съответствие с Европейския стълб 
на социалните права, и че водят до 
създаването на устойчива и 
качествена заетост и по-добро 
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социално приобщаване. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход и не увеличават, 
нито поддържат зависимостта от 
изкопаеми горива.

Изменение 45

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.

2д. 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, 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 и не увеличават, 
нито поддържат зависимостта от 
изкопаеми горива, и също така са 
устойчиви в социално и екологично 
отношение.

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2e. При бюджетирането и 
програмирането на дейности ФСП 
цели осигуряването на подкрепа при 
равни дялове за всяко от трите 
инвестиционни направления, 
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посочени в параграфи 2, 2а и 2б. 
Принципът на балансирано споделяне 
може да бъде адаптиран в рамките на 
преценката на регионите със 
задължението да се спазва 
балансиран подход между различните 
инвестиционни направления. 

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, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на природния газ като 
преходно, междинно гориво между 
въглищата и екологичните енергии;

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дейностите, посочени в член 4, 
параграфи 2а и 2б, се прилагат и 
специфичните изключения от [ЕСФ 
+].

Изменение 49

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 

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 
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с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, както и с целите за 
декарбонизация до 2050 г. и с 
междинните цели за 2030 г., и когато 
планираните дейности са в 
съответствие с изискванията за 
планиране, определени в член 4, 
параграф 2ж, и целите на 
Европейския зелен пакт.

Изменение 50

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, по целесъобразност, 
средствата, прехвърлени в съответствие 
с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Делът на ЕСФ+ в общите 
прехвърлени средства не може да 
надхвърля 20 %.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 

1. В пълно съответствие с 
принципа на партньорство държавите 
членки, заедно със съответните местни 
и регионални органи на съответните 
територии и социалните партньори, 
както и социалните партньори, 
организациите на гражданското 
общество и местните участници, 
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единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

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 17на Комисията, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия и 
въздействията върху пазара на труда, 
произтичащи от прехода, както и 
непряко засегнатите отрасли като 
доставчици на стоки и услуги, и по-
специално по отношение на 
адаптацията на работниците, 
нужните преквалификации за 
професионални профили, каквито се 
очакват със смяната на пазара на 
труда в тези територии, или загубата 
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 и отрасли, чиито 
крайни промишлени продукти са 
пряко засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии.

__________________ __________________
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 52
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище най-
късно до 2050 г., включително правно 
обвързващи дати за ключовите етапи 
на прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(НПЕК), чиято цел е постепенното 
прекратяване на добива на въглища и 
други изкопаеми горива и на 
субсидиите за това на съответната 
територия в срок, съобразен с целта 
за ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5 °C над 
равнищата от прединдустриалния 
период;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 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 или 
отраслите като най-силно засегнати от 
процеса на преход, посочен в буква а), в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 



PE650.398v02-00 44/65 AD\1208253BG.docx

BG

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;

засегнатите територии, включително 
социалното, трудовото, 
икономическото и екологичното 
въздействие и съпътстващите ползи, 
по-конкретно по отношение на 
здравето и благоденствието, на 
прехода към основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, както 
и потенциала за създаване на работни 
места, нуждата от нови умения и 
други социални 
последствия,произтичащи от 
екологосъобразната икономика, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с прехода към нулеви 
нетни емисии, прехода от 
използването на изкопаеми горива или 
към прекратяването на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии и 
предизвикателствата, свързани с 
енергийната бедност;

Изменение 55

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 от работната група по ФСП 
за справяне със социалните, свързаните 
с пазара на труда, икономическите и 
екологичните предизвикателства и 
възможности за прехода към основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и енергийно 
ефективна, кръгова и неутрална по 
отношение на климата икономика, с 
подробен списък на планираните 
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действия по отношение на принципа 
на балансирано споделяне между 
инвестиционните направления, 
посочени в член 4, параграфи 2, 2а и 
2б.

Изменение 56

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 национални, регионални, 
териториални, интеррегионални или 
трансгранични стратегии и планове, с 
другите фондове на Съюза, като 
например  [ЕСФ+], ЕФРР и ЕФПГ, 
НПЕК, както и със съответните 
стратегии на Съюза (Европейския 
зелен пакт и Европейския стълб на 
социалните права), а също и с целите 
на ООН за устойчиво развитие;

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подробен списък на различните 
партньори и заинтересовани страни, 
с които се провеждат консултации и 
които представляват хората, 
живеещи на съответната 
територия;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е
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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 инструментите и 
механизмите за управление, състоящи 
се от договореностите за партньорство и 
начина, по който съответните 
местни и регионални органи и 
местните заинтересувани лица са 
били включени в организацията и 
изпълнението на партньорството, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи, в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение за партньорство в 
рамките на европейските структурни 
и инвестиционни фондове (CDR 
240/2014).

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) описание на начина на 
провеждане на обществената 
консултация преди изготвянето на 
териториалните планове за 
справедлив преход и на начина, по 
който резултатът от тази 
консултация е бил взет под внимание;

Изменение 60

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) оценка на възможностите за 
преход на съответните територии и 
на техните жители, с описание на 
предвидените видове операции, 
включително политиките в 
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областта на пазара на труда и 
уменията, които се изискват, за да 
играят активна роля за насърчаване и 
подкрепа на заетостта и създаването 
на работни места, и на очаквания им 
принос за смекчаване на социалните, 
икономическите, свързаните с 
енергийната сигурност и с околната 
среда въздействия на прехода и 
превръщането на 
предизвикателствата на прехода в 
нови възможности за региона и за 
хората, живеещи там;

Изменение 61

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 
инвестицията не бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за 
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 
инвестицията не бъде направена; или 
когато съществува убедителна 
необходимост от преквалификация на 
работниците и лицата, търсещи 
работа, и не е налично друго 
финансиране;

Изменение 62

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 

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
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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.

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 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
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 са ангажирани със 
социалната устойчивост;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) ясно описание на очакваната 
от публичните администрации и 
публичните агенции роля в подкрепа 
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на изпълнението на плановете.

Изменение 65

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 
зелен пакт, европейския стълб на 
социалните права, ангажиментите на 
Съюза по силата на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Регионалните планове за 
справедлив преход изключват всички 
публични инвестиции в 
инфраструктура за изкопаеми горива 
и предлагат възможност за по-
нататъшно укрепване на местните 
икономики и късите икономически 
маршрути.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящият член се прилага 
при пълно спазване на 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство за 
защита на данните и без да се 
засягат разпоредбите на Регламент 
(ЕС) …/… [новия РОР].

Изменение 69

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 
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.

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 
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.
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка, и провежда консултация със 
заинтересованите страни в 
съответствие с принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година.

Изменение 71

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 72

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква a – точка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) заетостта в добива на каменни и 
лигнитни въглища (тегло 25 %),

ii) заетостта в добива и 
енергопотреблението на каменни и 
лигнитни въглища, шистово масло и 
торф (тегло 25 %),

Изменение 73

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 8 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;

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на най-силно 
засегнатите територии в рамките на 
държавата членка

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на териториите в 
рамките на държавата членка, които се 
нуждаят от помощ за постигането 
на нулеви нетни емисии

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а – точка 1.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Представяне на очаквания процес на 
преход към основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика в съответствие с 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 
дейностите, свързани с изкопаеми 
горива, до 2050 г., в срок, съобразен с 
целта за ограничаване на 
покачването на температурата до 
1,5 °C над равнищата от 
прединдустриалния период

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква б – точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Определяне на териториите, за 
които се очаква, че ще бъдат най-
силно засегнати, и обосноваване на 
този избор със съответната оценка на 
въздействието по отношение на 
икономиката и заетостта, въз основа на 
представянето, предвидено в раздел 1.1

1.2. Определяне на териториите, 
отраслите, общностите и групите 
живеещи там хора, които в най-голяма 
степен се нуждаят от подходяща 
подкрепа, за да бъдат 
предизвикателствата превърнати във 
възможности за тези хора, и 
обосноваване на този избор със 
съответната оценка на въздействието по 
отношение на икономиката и заетостта, 
въз основа на представянето, 
предвидено в раздел 1.1

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение II – част 2 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за всяка една от 
определените територии

2. Оценка на предизвикателствата и 
възможностите, които създава 
преходът за всяка една от определените 
територии

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – таблица

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 икономическите, 
социалните, отрасловите и 
териториалните предизвикателства и 
възможности на прехода към основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица– параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 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 и сектори, за 
които се очаква да западнат в 
съответствие с общите цели на 
Европейския зелен пакт, да 
преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
съответен срок за това;

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
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– таблица– параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– очаквани загуби на работни 
места и потребности от 
преквалификация, умения и обучение, и 
планирани видове подкрепа и 
политики, като се вземат предвид 
прогнозираните умения, необходими в 
различните сектори и отрасли за 
адаптиране към необходимите 
промени;

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица– параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие.

– потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие за териториите и техните 
жители в други съществуващи или 
нови устойчиви сектори и 
предприятия;

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– очакваните ефекти върху 
различните категории местно 
население по отношение на възраст, 
пол и място на пребиваване.

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – таблица
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Потребности от развитие и цели 
до 2030 г. с оглед постигане на 
неутралност по отношение на климата

2.2. Потребности от развитие и цели 
до 2030 г. с оглед постигане на 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика

Изменение 84

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Потребности от развитие с оглед 
преодоляване на предизвикателствата на 
прехода; 

– Потребности от развитие с оглед 
посрещането на предизвикателствата и 
възможностите на прехода;

Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Цели и резултати, които се 
очаква да бъдат постигнати посредством 
изпълнението на приоритета на ФСП.

– Цели и резултати, които се 
очаква да бъдат постигнати посредством 
изпълнението на приоритета на ФСП, 
включително за всички хора, живеещи 
в съответните региони;

Изменение 86

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 2 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Цели и резултати по 
отношение на местната икономика.

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.3 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Други регионални или 
национални планове за развитие.

– Други регионални, национални, 
териториални, интеррегионални или 
трансгранични стратегии и планове, 
с другите фондове на Съюза, като 
например  [ЕСФ+], ЕФРР и ЕФПГ, 
НПЕК, както и със съответните 
стратегии на Съюза (Европейския 
зелен пакт и Европейския стълб на 
социалните права), а също и с целите 
на ООН за устойчиво развитие;

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.3 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подробен списък на различните 
партньори и заинтересовани страни, 
с които се провеждат консултации и 
които представляват хората, 
живеещи на съответната 
територия.

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква ж 
– таблица – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– предвидени видове операции и 
очакваният им принос за подпомагане и 
активна подкрепа за справедлив 
преход към нулеви нетни емисии.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква з 
– таблица – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 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

– 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 
устойчиви и достойни работни места, 
ако такава инвестиция не бъде 
направена или когато съществува 
убедителна необходимост от 
преквалификация на работниците и 
лицата, търсещи работа, и не е 
налично друго финансиране;

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква и 
– таблица – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 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 

– изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към основана на 
възобновяеми източници, използваща 
по високо ефективен начин ресурсите 
и енергийноефективна, неутрална по 
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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

отношение на климата кръгова 
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 
адаптирането, преобразуването или 
загубата на съответните работни 
места и са ангажирани със 
социалната устойчивост.

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й 
– таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– полезно взаимодействие и 
взаимно допълване на предвидените 
операции с други програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ (подкрепа за процеса на преход), 
други финансови инструменти 
(Модернизационния фонд на Съюза за 
търговия с емисии) и другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход 
(специална схема в рамките на InvestEU 
и механизъм към Европейската 
инвестиционна банка за отпускане на 
заеми в публичния сектор) за справяне с 
установените нужди от инвестиции

– полезно взаимодействие и 
взаимно допълване на предвидените 
операции с други програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ (подкрепа за процеса на преход), 
други финансови инструменти 
(Модернизационния фонд на Съюза за 
търговия с емисии) и другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход 
(специална схема в рамките на InvestEU 
и механизъм към Европейската 
инвестиционна банка за отпускане на 
заеми в публичния сектор) за справяне с 
установените нужди от инвестиции и за 
подкрепата, необходима за хората, 
живеещи в съответните региони, по-
специално работниците и търсещите 
работа;

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й 
– таблица – тире 3 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– описание на очакваната от 
публичните администрации и 
публичните агенции роля в подкрепа 
на изпълнението на плановете.

Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.1 – таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Условия за участието на 
партньори при подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на териториалния план за справедлив 
преход;

– Споразумения за активно участие 
на партньори, в съответствие с 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство в рамките на европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
(CDR 240/2014), включително НПО, 
профсъюзи и други ключови 
представители и заинтересовани страни, 
представляващи хората, живеещи в 
съответните региони, по-специално 
работниците и търсещите работа, в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
териториалния план за справедлив 
преход, включително за това кои 
организации на гражданското общество 
да участват, както и как 
представителите на общностите следва 
да бъдат консултирани и ангажирани с 
активното участие в процеса на 
програмиране. Консултациите и 
ангажиментите следва да се 
осъществяват преди, по време на и след 
разработването на програмните 
документи;

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.1 – таблица – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Резултат от обществената 
консултация.

– Резултат от обществената 
консултация, в съответствие с 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (CDR 
240/2014), и описание на начина на 
провеждане на тази консултация и 
начина, по който резултатът от 
тази консултация е бил взет под 
внимание в плана.

Изменение 96

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.2 – таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Планирани мерки за мониторинг 
и оценка, в т.ч. показатели за измерване 
на способността на плана да постигне 
целите си

– Планирани мерки за мониторинг 
и оценка, в т.ч. показатели за измерване 
на способността на плана да постигне 
целите си, постепенното премахване 
на дейностите, свързани с 
изкопаемите горива в съответните 
региони, броя на новите устойчиви и 
достойни работни места и 
възможностите за заетост, които 
могат да бъдат създадени, 
резултатите от социалното 
участие, като например намаляване 
на крайната бедност

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Орган/и, отговорен/и за координацията 
и мониторинга на изпълнението на 
плана и неговата/тяхната роля

Орган/и, отговорен/и за координацията 
и мониторинга на изпълнението на 
плана и неговата/тяхната роля в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение за партньорство в 
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рамките на европейските структурни 
и инвестиционни фондове (CDR 
240/2014)

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – колона 1 – след “RCO 209” (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За регион NUTS 3, в който се 
изпълняват плановете за справедлив 
преход, регионалното социално 
развитие;
RCO 301 - инвестиции в 
микрофинансиране, финансиране за 
социални предприятия и социалната 
икономика;
RCO 302 - структури за образование и 
обучение;
RCO 303 - инвестиции в 
енергийноефективни жилища, 
допринасящи за преодоляване на 
енергийната бедност, и решения, 
свързани с жилищното настаняване 
за хора, изложени на риск или 
засегнати от бездомничество;
RCO 304 - качествени, устойчиви и 
финансово достъпни инфраструктури 
за социални и здравни грижи и 
здравни услуги и иновативни здравни 
решения;
RCO 305 - социални иновации, 
включително социални решения и 
схеми, целящи насърчаване на 
социалните въздействия и 
резултатите в секторите;
RCO 306  - дейности, свързани с 
културата и с културното 
наследство, имащи социална цел;
RCO 307 - инфраструктура за 
местните общности, като общински 
и доброволчески центрове;
RCO 308 - приобщаване и достъпност 
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за хората с увреждания.
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