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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещите комисии – комисията по бюджети и комисията по икономически и парични 
въпроси, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт, в което изготви 
своята пътна карта към нова политика за 
растеж в Европа9 и определи 
амбициозни цели за противодействие на 
изменението на климата и за опазване 
на околната среда. В съответствие с 
целта за постигане до 2050 г. по 
ефективен и справедлив начин на 
неутралност на Съюза по отношение 
на климата, с Европейския зелен пакт бе 
обявен Механизъм за справедлив 
преход, с който да се осигурят средства 
за справяне с изменението на климата, 
като същевременно никой не бъде 
изоставен. Най-уязвимите региони и 
хора са най-изложени на вредните 
последици от изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Същевременно 
управлението на прехода изисква 
значителни структурни промени.

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт, в което изготви 
своята пътна карта към нова политика за 
устойчив растеж в Европа9 и определи 
амбициозни цели за противодействие на 
изменението на климата и за опазване 
на околната среда. В съответствие с 
целта за постигане на целите на Съюза 
за климата и енергията за 2030 г. и 
неутралност на Съюза по отношение 
на климата най-късно до 2050 г. по 
ефективен и справедлив начин, както е 
установено в [Регламент (ЕС) 
2020/XXX за установяване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на Регламент (ЕС) 2018/1999 
(„Европейски законодателен акт в 
областта на климата“)], с 
Европейския зелен пакт бе обявен 
Механизъм за справедлив преход, с 
който да се осигурят средства за 
справяне с икономическите, 
социалните и екологичните 
предизвикателства на прехода към 
неутрална по отношение на климата, 
екологично устойчива, ефикасна с 
оглед на енергията и ресурсите, 
кръгова икономика, като същевременно 
никой не бъде изоставен. Най-уязвимите 
региони и хора са най-изложени на 
вредните последици от изменението на 
климата и влошаването на състоянието 
на околната среда. Същевременно 
управлението на прехода изисква 
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значителни структурни промени.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Операциите по финансиране и 
инвестиране следва да бъдат в 
съответствие с настоящите 
политически приоритети на Съюза, 
като например Европейския зелен 
пакт и неговият ангажимент за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г., Стратегията за изграждане 
на цифровото бъдеще на Европа и 
Европейския стълб на социалните 
права. Тези операции следва да 
подкрепят създаването и запазването 
на качествени и устойчиви работни 
места и трансгранични дейности в 
рамките на Съюза, както и следва да 
допринасят за „зеления“ и цифров 
преход на европейската икономика.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията 
прие Съобщение относно Плана за 
инвестиции на Европейския зелен 
пакт10, с което беше създаден 
Механизмът за справедлив преход, 
съсредоточен върху регионите, хората и 
секторите, които са най-силно засегнати 
от прехода поради зависимостта им от 
изкопаеми горива, включително 

(2) На 14 януари 2020 г. Комисията 
прие Съобщение относно Плана за 
инвестиции на Европейския зелен 
пакт10, с което беше създаден 
Механизмът за справедлив преход, 
съсредоточен върху регионите, хората и 
секторите, които са най-силно засегнати 
от прехода поради зависимостта им от 
изкопаеми горива, включително 
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въглища, торф и битуминозни шисти, 
или от промишлени процеси с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, но които разполагат с по-малък 
капацитет за финансиране на 
необходимите инвестиции. Механизмът 
за справедлив преход се състои от три 
стълба: Фонд за справедлив преход, 
изпълняван при споделено управление, 
специална схема за справедлив преход в 
рамките на InvestEU и механизъм за 
отпускане на заеми в публичния сектор 
с цел мобилизиране на допълнителни 
инвестиции в съответните региони.

въглища, торф и битуминозни шисти, 
или от промишлени процеси с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, но които разполагат с по-малък 
капацитет за финансиране на 
необходимите инвестиции за 
неутралност по отношение на 
климата. Механизмът за справедлив 
преход се състои от три стълба: Фонд за 
справедлив преход, изпълняван при 
споделено управление, специална схема 
за справедлив преход в рамките на 
InvestEU и механизъм за отпускане на 
заеми в публичния сектор с цел 
мобилизиране на допълнителни 
инвестиции в съответните региони.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Фондът за справедлив преход е 
съществена част от пакета на Съюза 
за възстановяване и следва да остане 
ключова част от него, със 
съответстващите значителни 
ресурси.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Следва да се предостави 
механизъм за отпускане на заеми в 
публичния сектор („механизмът“). Той 
представлява третия стълб на 
Механизма за справедлив преход, като 
подкрепя предприятията от публичния 

(4) Следва да се предостави 
механизъм за отпускане на заеми в 
публичния сектор („механизмът“). Той 
представлява третия стълб на 
Механизма за справедлив преход, като 
подкрепя предприятията от публичния 
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сектор в осъществяваните от тях 
инвестиции. Тези инвестиции следва да 
отговарят на потребностите от развитие, 
произтичащи от предизвикателствата на 
прехода, описани в приетите от 
Комисията териториални планове за 
справедлив преход. Предвидените 
дейности за подкрепа следва да бъдат 
съгласувани с дейностите, подкрепяни 
от другите два стълба на механизма за 
справедлив преход, и да ги допълват.

сектор в осъществяваните от тях 
инвестиции. Тези инвестиции следва да 
отговарят на потребностите от развитие, 
произтичащи от предизвикателствата на 
прехода, описани в приетите от 
Комисията териториални планове за 
справедлив преход, и да 
съответстват на целта за неутрален 
по отношение на климата Съюз до 
2050 г. Те следва също така да 
подкрепят общите цели на 
Европейския зелен пакт, в частност 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди, посочен в 
регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, и да бъдат в съответствие 
с рамката за устойчиви дейности, 
изложена в таксономията на ЕС, 
установена с този регламент. 
Предвидените дейности за подкрепа 
следва да бъдат съгласувани с 
дейностите, подкрепяни от другите два 
стълба на механизма за справедлив 
преход, и да ги допълват.

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 година за създаване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стр. 13).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Смущенията в икономическата 
и социалната сфера, предизвикани от 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19, отслабиха публичния и 
частния инвестиционен капацитет, 
като по този начин ограничават 
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финансовите ресурси, които са от 
съществено значение за прехода към 
неутрален по отношение на климата 
и ефективен от гледна точка на 
използването на ресурсите Съюз. В 
това отношение, в рамките на 
Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване (Next Generation EU), 
Инструментът следва да допринесе 
за намаляване на този недостиг и да 
даде възможност на държавите 
членки да предприемат необходимите 
инвестиции, за да се насърчава 
постигането на дългосрочните 
приоритети на Съюза по отношение 
на устойчивостта.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се засили 
икономическата диверсификация на 
териториите, засегнати от прехода, 
механизмът следва да обхваща широк 
кръг от инвестиции, при условие че те 
допринасят за удовлетворяване на 
потребностите от развитие в прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, както е описано в 
териториалните планове за справедлив 
преход. Подкрепяните инвестиции може 
да обхващат енергийна и транспортна 
инфраструктура, районни 
отоплителни мрежи, екологосъобразна 
мобилност, интелигентно управление на 
отпадъци, чиста енергия и мерки за 
енергийна ефективност, включително 
саниране и преобразуване на сгради, 
подкрепа за преминаване към кръгова 
икономика, рехабилитация и 
обеззаразяване на земя, както и 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация, обучение и социална 
инфраструктура, включително социално 

(5) С цел да се засили 
икономическата диверсификация и 
модернизация на териториите, 
засегнати от прехода, механизмът 
следва да обхваща широк кръг от 
инвестиции, при условие че те 
допринасят за удовлетворяване на 
потребностите от развитие в прехода 
към целите на Съюза за 2030 г. в 
областта на климата и 
енергетиката и към неутрална по 
отношение на климата икономика до 
2050 г., както е описано в 
териториалните планове за справедлив 
преход. Подкрепяните инвестиции може 
да обхващат технологии в подкрепа на 
декарбонизацията на енергийния 
сектор и екологосъобразен и 
декарбонизиран транспорт, районни 
отоплителни мрежи, екологосъобразна, 
интелигентна и устойчива 
мобилност, инвестиции в 
научноизследователски и иновативни 
дейности, включително в 
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жилищно настаняване. Развитието на 
инфраструктурата може да включва и 
решения, които да водят до повишаване 
на тяхната устойчивост на бедствия. 
Следва да се отдава предпочитание на 
всеобхватния инвестиционен подход, 
особено за териториите, в които 
свързаните с прехода потребности са 
големи. Инвестициите в други сектори 
също биха могли да бъдат подкрепени, 
ако са в съответствие с приетите 
териториални планове за справедлив 
преход. Чрез подкрепа на инвестициите, 
които не генерират достатъчно приходи, 
механизмът има за цел да предостави на 
субектите от публичния сектор 
допълнителни ресурси, необходими за 
преодоляване на социалните, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства, произтичащи от 
приспособяването към климатичния 
преход. За да се помогне да се 
определят инвестициите с голямо 
положително въздействие върху 
околната среда, които са допустими в 
рамките на механизма, може да се 
използва таксономията на ЕС за 
класификация на екологосъобразните 
икономически дейности.

университети и публични институти 
за научни изследвания, засилване на 
трансфера на последни и готови за 
пазара технологии, инвестиции в 
цифровизация, интелигентно 
управление на отпадъци и води, 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, чиста енергия и мерки за 
енергийна ефективност, включително 
саниране и преобразуване на сгради, 
подкрепа за преминаване към кръгова 
икономика, рехабилитация и 
обеззаразяване на земя, както и 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация, обучение и социална 
инфраструктура, включително социално 
жилищно настаняване. Развитието на 
инфраструктурата може да включва и 
решения, които да водят до повишаване 
на тяхната устойчивост на бедствия. 
Следва да се отдава предпочитание на 
всеобхватния инвестиционен подход, 
особено за териториите, в които 
свързаните с прехода потребности са 
големи. Инвестициите в други сектори 
също биха могли да бъдат подкрепени, 
ако са в съответствие с приетите 
териториални планове за справедлив 
преход и намаляват социално-
икономическите разходи при прехода 
към неутрална по отношение на 
климата икономика до 2050 г. Чрез 
подкрепа на инвестициите, които не 
генерират достатъчно приходи, 
механизмът има за цел да предостави на 
субектите от публичния сектор 
допълнителни ресурси, необходими за 
преодоляване на социалните, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства, произтичащи от 
приспособяването към климатичния 
преход. За да се помогне да се 
определят инвестициите с голямо 
положително въздействие върху 
околната среда, които са допустими в 
рамките на механизма, може да се 
използва таксономията на ЕС за 
класификация на екологосъобразните 
икономически дейности и трябва да се 
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зачита принципът за ненанасяне на 
значителни вреди, посочен в 
Регламент (ЕС) 2020/852.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) При изпълнението на 
механизма следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, 
определени в член 3 от Договора за 
Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДФЕС, като се 
взема предвид Хартата на основните 
права на Европейския съюз. 
Държавите членки следва да спазват 
и задълженията по силата на 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и да 
осигурят достъпност съгласно член 9 
от нея и съгласно законодателството 
на Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Механизмът 
не следва да подпомага действия, 
които допринасят за каквато и да 
било форма на сегрегация или 
изключване, или да подпомага 
инфраструктура, която е недостъпна 
за хора с увреждания. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват 
неравнопоставеността и да 
насърчават равенството между 
мъжете и жените и интегрирането 
на перспективата за равенство 
между половете, както и да се 
противопоставят на 
дискриминацията по пол, расов или 
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етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Настоящият регламент 
съдържа списък за изключване на 
инвестициите, които са в ущърб на 
целите, посочени в Парижкото 
споразумение и Европейския зелен 
пакт, и които не са в съответствие с 
политиката за финансиране на 
енергетиката на Европейската 
инвестиционна банка. Тези 
инвестиции следва да бъдат 
изключени от подкрепата на Съюза, 
предоставяне от механизма.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Целите на механизма следва да 
се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията 
на Съюза за утвърждаване на целта 
за съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на 
околната среда, както е предвидено в 
член 11 и член 191, параграф 1 от 
ДФЕС, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и 
ангажимента за намаляване на 
увеличаването на температурата до 
1,5°C над преиндустриалните 
времена, поет в рамките на 
Парижкото споразумение.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
изпълнението на механизма 
допринася за зачитането и 
насърчаването на равенството 
между мъжете и жените в 
съответствие с член 8 от ДФЕС. 
Оценките показаха колко е важно 
целите за равенство между половете 
да се вземат предвид своевременно и 
последователно във всички измерения 
и на всички етапи от подготовката, 
мониторинга, изпълнението и 
оценката на оперативните програми.  
Поради това е необходимо оценките 
на въздействието върху равенството 
между половете, бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете, и мониторингът на 
резултатите от гледна точка на 
равенството между половете да 
бъдат част от програмния цикъл.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Механизмът следва да 
предоставя подкрепа под формата на 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, заедно със заеми, предоставени 
от финансов партньор. Финансовият 
пакет на компонента за безвъзмездни 
средства, изпълняван от Комисията при 
пряко управление, следва да бъде под 
формата на финансиране, което не е 

(7) Механизмът следва да 
предоставя подкрепа под формата на 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, заедно със заеми, предоставени 
от финансов партньор. Финансовият 
пакет на компонента за безвъзмездни 
средства, изпълняван от Комисията при 
пряко управление, следва да бъде под 
формата на финансиране, което не е 
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свързано с разходи, в съответствие с 
член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета („Финансовия регламент“)12. 
Тази форма на финансиране следва да 
помогне за стимулиране на 
организаторите на проекти да участват и 
да допринасят за постигането на целите 
на механизма по ефикасен начин 
съобразно размера на заема. 
Компонентът за заеми следва да се 
предоставя от Европейската 
инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът 
на механизма може да бъде разширен, за 
да бъдат включени и други финансови 
партньори, предоставящи компонента за 
заеми, когато бъдат налични 
допълнителни средства за компонента 
за безвъзмездни средства или когато 
това е необходимо за правилното 
изпълнение.

свързано с разходи, в съответствие с 
член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета („Финансовия регламент“)12. 
Тази форма на финансиране следва да 
помогне за стимулиране на 
организаторите на проекти да участват и 
да допринасят за постигането на целите 
на механизма по ефикасен начин 
съобразно размера на заема. 
Компонентът за заеми следва да се 
предоставя от Европейската 
инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът 
на механизма може да бъде разширен, за 
да бъдат включени и други финансови 
партньори, предоставящи компонента за 
заеми, когато бъдат налични 
допълнителни средства за компонента 
за безвъзмездни средства или когато 
това е необходимо за правилното 
изпълнение. В този случай, другите 
финансови партньори следва да 
зачитат свързани с климата, 
околната среда, социални и свързани с 
прозрачността стандарти, които да 
са поне еквивалентни на тези на ЕИБ.

_________________ _________________
12 Regulation (EU Euratom) 2018/1046. 12 Regulation (EU Euratom) 2018/1046.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира, че на 
всички държави членки е дадена 
възможността да се ползват от 
компонента за безвъзмездни средства, 
следва да се създаде механизъм за 
определяне на специално предназначени 
национални дялове, които трябва да се 
спазват по време на първия етап, въз 
основа на коефициента на 
разпределение, предложен в Регламента 
за Фонда за справедлив преход. За да се 

(13) С цел да се гарантира, че на 
всички държави членки е дадена 
възможността да се ползват от 
компонента за безвъзмездни средства, 
следва да се създаде механизъм за 
определяне на специално предназначени 
национални дялове, които трябва да се 
спазват по време на първия етап, въз 
основа на коефициента на 
разпределение, предложен в Регламента 
за Фонда за справедлив преход. 
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съгласува тази цел с необходимостта да 
се оптимизира икономическото 
въздействие на механизма и неговото 
изпълнение, тези национални 
разпределения на средствата обаче 
следва да не бъдат специално 
предназначени след 31 декември 2024 г. 
След това оставащите налични средства 
за компонента за безвъзмездни средства 
следва да бъдат осигурени без 
предварително разпределен национален 
дял и на конкурентна основа на 
равнището на Съюза, като 
същевременно се осигури предвидимост 
за инвестициите и се следва подход, 
основан на нуждите, както и на 
регионалното сближаване.

Потребностите на по-слабо 
развитите региони, посочени в член 
[102, параграф 2] от Регламент (ЕС) 
2020/ХХХ на Европейския парламенти 
и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови 
правила за тях и за фонд „Убежище и 
миграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и инструмента за 
управление на границите и визите 
(„Регламент за общоприложимите 
разпоредби“) следва да бъдат взети 
предвид. За да се съгласува тази цел с 
необходимостта да се оптимизира 
икономическото въздействие на 
механизма и неговото изпълнение, тези 
национални разпределения на 
средствата обаче следва да не бъдат 
специално предназначени след 31 
декември 2024 г. След това оставащите 
налични средства за компонента за 
безвъзмездни средства следва да бъдат 
осигурени без предварително 
разпределен национален дял и на 
конкурентна основа на равнището на 
Съюза, като същевременно се осигури 
предвидимост за инвестициите и се 
следва подход, основан на нуждите, 
както и на регионалното сближаване, и 
се насърчава икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да бъдат определени в работната 

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да бъдат определени в работната 
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програма и в поканата за представяне на 
предложения. Тези условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да отчитат значимостта на 
проекта в контекста на потребностите от 
развитие, описани в териториалните 
планове за справедлив преход, общата 
цел за насърчаване на регионалното и 
териториалното сближаване, както и 
значението на компонента за 
безвъзмездни средства за 
жизнеспособността на проекта. По този 
начин подкрепата от Съюза, установена 
с настоящия регламент, следва да се 
предоставя само на държавите членки с 
поне един приет териториален план за 
справедлив преход. При работната 
програма и поканите за представяне на 
предложения ще се вземат предвид и 
териториалните планове за справедлив 
преход, представени от държавите 
членки, за да се гарантира 
съгласуваността и последователността 
на различните стълбове на механизма.

програма и в поканата за представяне на 
предложения. Тези условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да отчитат значимостта на 
проекта в контекста на потребностите от 
развитие, описани в териториалните 
планове за справедлив преход, общата 
цел за насърчаване на регионалното и 
териториалното сближаване, значението 
на компонента за безвъзмездни средства 
за жизнеспособността на проекта и  
критериите за проверка, установени с 
Регламент (ЕС) 2020/852. По този 
начин подкрепата от Съюза, установена 
с настоящия регламент, следва да се 
предоставя само на държавите членки с 
поне един приет териториален план за 
справедлив преход. При работната 
програма и поканите за представяне на 
предложения ще се вземат предвид и 
териториалните планове за справедлив 
преход, представени от държавите 
членки, за да се гарантира 
съгласуваността и последователността 
на различните стълбове на механизма.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата в рамките на този 
механизъм следва да се предоставя само 
за проекти, които не генерират 
достатъчен поток от собствени приходи, 
които биха им позволили да бъдат 
финансово жизнеспособни и да бъдат 
финансирани само чрез заеми, 
предоставени при пазарни условия. 
Собствените приходи следва да 
съответстват на приходите, без 
бюджетните трансфери, генерирани 
пряко от дейностите, извършвани от 
проекта, като продажби, такси за 
изминато разстояние или други такси, и 
като допълнителни икономии, 

(15) Подкрепата в рамките на този 
механизъм следва да се предоставя само 
за проекти, които спазват 
таксономията, установена с 
Регламент (ЕС) 2020/852 и принципа 
за ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в този регламент, и не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи, които биха им 
позволили да бъдат финансово 
жизнеспособни и да бъдат финансирани 
само чрез заеми, предоставени при 
пазарни условия, и които, 
следователно, не биха могли да бъдат 
осъществени без финансовата 
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постигнати от модернизирането на 
съществуващи активи.

подкрепа на Съюза по линия на този 
механизъм. Собствените приходи 
следва да съответстват на приходите, 
без бюджетните трансфери, генерирани 
пряко от дейностите, извършвани от 
проекта, като продажби, такси за 
изминато разстояние или други такси, и 
като допълнителни икономии, 
постигнати от модернизирането на 
съществуващи активи.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на механизма, може да е 
необходимо да се осигури 
консултантска подкрепа за 
подготовката, разработването и 
изпълнението на проекти. Тази 
подкрепа следва да се предоставя чрез 
консултантския център InvestEU.

(17) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на механизма, може да е 
необходимо да се осигури 
консултантска подкрепа за 
подготовката, разработването и 
изпълнението на проекти, особено по 
отношение на устойчивостта и 
спазването на таксономията на ЕС, 
установена с Регламент (ЕС) 
2020/852. Тази подкрепа следва да се 
предоставя чрез консултантския център 
InvestEU.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) За да се подобри 
прозрачността и отчетността по 
линия на механизма, финансовите 
партньори следва публично да 
разкриват цялата релевантна 
информация относно всеки 
финансиран проект и Комисията 
следва да предоставя публичен достъп 
до становищата, издавани от нея 
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относно всеки проект, който бива 
подбран или финансиран от ЕИБ. 
Комисията следва също да докладва 
ежегодно пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на механизма в 
частност по отношение на 
резултатите и влиянието на 
механизма по отношение на нейните 
цели и показатели за изпълнението.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Целта на настоящия регламент, а 
именно да се мобилизират публични 
инвестиции на територии, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
прехода към неутралност по отношение 
на климата чрез преодоляване на 
съответните потребности от развитие, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен самостоятелно от 
държавите членки. Основните причини 
в това отношение са трудностите за 
публичните субекти без подкрепата на 
ЕС с безвъзмездни средства да 
подкрепят инвестиции, които не 
генерират достатъчно потоци от 
собствени приходи и са от полза за най-
неблагоприятно засегнатите от 
климатичния преход територии, и 
необходимостта от съгласувана рамка за 
изпълнение при пряко 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 постигане 

(22) Целта на настоящия регламент, а 
именно да се мобилизират публични 
инвестиции на територии, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и кръгова икономика чрез 
преодоляване на съответните 
потребности от развитие, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
трудностите за публичните субекти без 
подкрепата на ЕС с безвъзмездни 
средства да подкрепят инвестиции, 
които не генерират достатъчно потоци 
от собствени приходи и са от полза за 
най-неблагоприятно засегнатите от 
климатичния преход територии, и 
необходимостта от съгласувана рамка за 
изпълнение при пряко 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 постигане 
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на тази цел, на тази цел,

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът предоставя подкрепа от 
полза за териториите на Съюза, които са 
изправени пред сериозни социални, 
екологични и икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

Механизмът предоставя подкрепа от 
полза за териториите на Съюза и 
тяхното население, които са 
изправени пред различни сериозни 
социални, екологични и икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към постигането на 
актуализираните цели на Съюза в 
областта на климата и 
енергетиката, както е посочено в 
[Регламент (ЕС) 2020/ХХХ за 
установяване на рамката за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на Регламент (ЕС) 2018/1999 
(„Европейски законодателен акт за 
климата“)], и за неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика до 2050 г. най-късно.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „териториален план за 
справедлив преход“ означава план, 
изготвен в съответствие с член 7 от 
Регламент [Регламента за ФСП] и 
одобрен от Комисията;

5. „териториален план за 
справедлив преход“ означава план, 
изготвен от релевантните местни и 
регионални органи съвместно със 
заинтересовани лица на съответната 
територия в съответствие с член 7 от 
Регламент [Регламента за ФСП] и 
одобрен от Комисията;
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на механизма е 
преодоляването на сериозни социално-
икономически предизвикателства, 
произтичащи от процеса на преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика в полза на териториите на 
Съюза, посочени в териториалните 
планове за справедлив преход, 
изготвени от държавите членки в 
съответствие с член 7 от Регламент 
[Регламента за ФСП].

1. Общата цел на механизма е 
преодоляването на сериозни социално-
икономически и екологични 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата, екологично 
устойчива, ефикасна с оглед на 
енергията и ресурсите и кръгова 
икономика до 2050 г. най-късно, в полза 
на териториите на Съюза, посочени в 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени от държавите членки 
в съответствие с член 7 от Регламент 
[Регламента за ФСП], както и да 
допринесе за постигането на целите 
на Европейския зелен пакт, и по-
специално целта за неутрална по 
отношение на климата икономика до 
2050 г.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на механизма е 
да се увеличат инвестициите в 
публичния сектор, които са насочени 
към посрещане на потребностите от 
развитие на регионите, посочени в 
териториалните планове за справедлив 
преход, чрез улесняване на 
финансирането на проекти, които не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи и които не биха били 
финансирани без елемента на подкрепа 
с безвъзмездни средства от бюджета на 
Съюза.

2. Конкретната цел на механизма е 
да се увеличат инвестициите в 
публичния сектор, които са насочени 
към посрещане на потребностите от 
развитие на регионите, посочени в 
териториалните планове за справедлив 
преход, чрез улесняване на 
финансирането на проекти, които са в 
съответствие с политиките на 
Съюза, както и с Парижкото 
споразумение и неговия ангажимент 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г., които не генерират достатъчен 
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поток от собствени приходи и които не 
биха били осъществени без елемента 
на подкрепа с безвъзмездни средства от 
бюджета на Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза в рамките 
на механизма се предоставя под 
формата на безвъзмездни средства в 
съответствие с дял VIII от Финансовия 
регламент.

1. Подкрепата от Съюза в рамките 
на механизма, в зависимост от 
националните планове за устойчив 
преход, одобрени от Комисията, се 
предоставя под формата на 
безвъзмездни средства в съответствие с 
дял VIII от Финансовия регламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За безвъзмездни средства, 
отпуснати в съответствие с покани за 
представяне на предложения, 
публикувани от 1 януари 2025 г. 
нататък, подкрепата от Съюза, 
отпусната за допустими проекти, се 
предоставя без предварително 
разпределен национален дял и на 
конкурентна основа на равнището на 
Съюза до изчерпване на оставащите 
средства. При отпускането на такива 
безвъзмездни средства се отчита 
необходимостта да се гарантира 
предвидимост на инвестициите и 
насърчаване на регионалното 
сближаване.

3. За безвъзмездни средства, 
отпуснати в съответствие с покани за 
представяне на предложения, 
публикувани от 1 януари 2025 г. 
нататък, подкрепата от Съюза, 
отпусната за допустими проекти, се 
предоставя без предварително 
разпределен национален дял и на 
конкурентна основа на равнището на 
Съюза до изчерпване на оставащите 
средства. При отпускането на такива 
безвъзмездни средства се отчита 
необходимостта да се гарантира 
предвидимост на инвестициите и 
насърчаване на регионалното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и се отделя 
специално внимание на по-слабо 
развитите региони, посочени в член 
[102, параграф 2] от [Регламент (ЕС) 
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2020/ХХХ на Европейския парламенти 
и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови 
правила за тях и за фонд „Убежище и 
миграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и инструмента за 
управление на границите и визите 
(„Регламент за общоприложимите 
разпоредби“)].

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, в който се определят 
съответните дялове на всяка държава 
членка, произтичащи от прилагането на 
методологията, посочена в 
приложение I към Регламент 
[Регламента за ФСП], под формата на 
проценти от общия размер на наличните 
ресурси.

4. Комисията приема решение чрез 
делегиран акт в съответствие с член 
17, в който се определят съответните 
дялове на всяка държава членка, 
произтичащи от прилагането на 
методологията, посочена в приложение 
I към Регламент [Регламента за ФСП], 
под формата на проценти от общия 
размер на наличните ресурси. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Достъп до механизма се 
предоставя, ако е изпълнено 
условието за приемане на национална 
цел за постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г. За държавите членки, които 
все още не са се ангажирали с 
национална цел за неутралност по 
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отношение на климата, се отпускат 
само 50 % от разпределените за тях 
средства на национално равнище, а 
оставащите 50 % се предоставят, 
след като те са приели такава цел.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически или 
екологични предизвикателства, 
произтичащи от процеса на преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, и са от полза за територии, 
посочени в териториален план за 
справедлив преход, дори ако не се 
осъществяват на тези територии;

a) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически или 
екологични предизвикателства, 
произтичащи от процеса на преход към 
постигането на актуализираните 
цели на Съюза в областта на 
климата и енергетиката, както е 
предвидено в [Регламент (ЕС) 
2020/ХХХ за установяване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 („Европейски законодателен 
акт за климата“)], и към неутрална по 
отношение на климата, екологично 
устойчива, ефикасна с оглед на 
енергията и ресурсите и кръгова 
икономика на Съюза до 2050 г. най-
късно, и допринасят за целите и 
потребностите на възползващите се 
територии, посочени в териториален 
план за справедлив преход, дори ако не 
се осъществяват на тези територии; 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) проектите са в съответствие с 
техническите критерии за скрининг, 
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установени с Регламент (ЕС) 
2020/852;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) проектите не генерират 
достатъчен поток от собствени приходи, 
които да им позволят да бъдат 
финансирани без подкрепа от Съюза.

г) проектите не генерират 
достатъчен поток от собствени приходи 
и не биха били реализирани без 
подкрепа от Съюза. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От обхвата на подкрепата от Съюза 
в рамките на настоящия механизъм 
се изключват следните дейности:
a) инвестиции, които не са в 
съответствие с политиката на ЕИБ 
за финансиране в областта на 
енергетиката;
б) проекти, които са 
несъвместими с постигането на 
целите на Съюза в областта на 
климата и околната среда или които 
са несъвместими с принципа за 
ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в член 17 от Регламент (ЕС) 
2020/852; 
в) дейности, които са изключени 
съгласно член [5] от [Регламент (ЕС) 
2020/ХХХ за създаване на Фонда за 
справедлив преход („Регламента за 
ФСП“)].

Изменение 31
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се изпълнява чрез работни 
програми, създадени в съответствие с 
член 110 от Финансовия регламент. В 
работните програми се определят 
националните дялове от средствата, 
включително всякакви допълнителни 
ресурси, за всяка държава членка в 
съответствие с член 4, параграф 1 и член 
6, параграф 2 от настоящия регламент.

Механизмът се изпълнява чрез работни 
програми.  Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 17, за да определи работните 
програми. В работните програми се 
посочват конкретно критериите и 
условията за подбора и подреждането 
по приоритети на проектите, като 
се вземат предвид съответните 
критерии за скрининг, установени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2020/852, способността на проекта да 
постигне целите и да отговори на 
потребностите, посочени в 
териториалните планове за 
справедлив преход, приносът за 
прехода към неутрална по отношение 
на климата, устойчива по отношение 
на околната среда и кръгова 
икономика на Съюза, която използва 
ефикасно енергията и ресурсите, най-
късно до 2050 г., общата цел за 
насърчаване на регионалното и 
териториалното сближаване и 
приносът на безвъзмездните средства 
за жизнеспособността на проектите. 
В работните програми се определят 
националните дялове от средствата, 
включително всякакви допълнителни 
ресурси, за всяка държава членка в 
съответствие с член 4, параграф 1 и член 
6, параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 17, в който са 
изложени годишните работни 
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програми. В годишните работни 
програми се посочват поканите за 
представяне на предложения, 
включително възможността за 
поемане на ангажимент за всички 
национални дялове до 31 декември 
2024 г.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
Подбор на финансови партньори, 

различни от ЕИБ
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 17 с цел 
определяне на подробностите във 
връзка с условията за допустимост и 
процедурите за подбор на финансови 
партньори, различни от ЕИБ.
Условията за допустимост за 
финансовите партньори, различни от 
ЕИБ, отразяват целите на 
механизма.
По-специално при подбора на 
финансовите партньори Комисията 
взема предвид тяхната способност:
a) да гарантират, че тяхната 
политика и стандарти за отпускане 
на кредити са поне еквивалентни на 
тези на ЕИБ;
б) да постигнат максимално 
въздействие на гаранцията от Съюза 
чрез собствени ресурси;
в) да осигурят подходяща географска 
диверсификация на механизма и да 
създадат условия за финансиране на 
по-малки проекти;
г) да прилагат надлежно 
изискванията съгласно член 155, 
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параграфи 2 и 3 от Финансовия 
регламент относно избягването на 
данъци, данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане, 
изпирането на пари, финансирането 
на тероризма и юрисдикциите, които 
не оказват съдействие;
д) да осигурят прозрачност и 
публичен достъп до информация по 
отношение на всеки проект;
е) да осигурят съгласуваност на 
кредитната си политика с новите 
цели на Съюза за 2030 г. за климата и 
енергетиката и с целта за неутрална 
спрямо климата икономика в Съюза, 
както и привеждането в 
съответствие с ангажиментите на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение;
ж) да включат анализа на 
екологичните, климатичните, 
социалните и управленските фактори 
при подбора и оценката на 
проектите.
Комисията публикува резултатите 
от подбора.

Обосновка

Към списъка от проекта на доклад се добавя буква а) относно стандартите на ЕИБ. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В приложение II са установени 
ключови показатели за изпълнението с 
цел мониторинг на изпълнението и 
напредъка в посока към постигането на 
целите, определени в член 3.

1. В приложение II са установени 
ключови показатели за ефективност и 
за устойчивост с цел мониторинг на 
изпълнението и напредъка на 
механизма в посока към постигането на 
неутралност по отношение на 
климата и другите екологични цели 
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на Съюза, спазването на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в Регламент (ЕС) 2020/852, и 
целите, определени в член 3.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за отчитане на 
качеството на изпълнението гарантира 
ефикасното, ефективното и 
навременното събиране на данните 
относно показателите, посочени в 
параграф 1. Бенефициерите, в 
сътрудничество с финансовите 
партньори, предоставят на Комисията 
данните относно тези показатели.

2. Системата за отчитане на 
качеството на изпълнението гарантира 
ефикасното, ефективното, навременно, 
надеждно и независимо събиране на 
данните относно ключовите 
показатели за ефективност и 
устойчивост, посочени в параграф 1. 
Бенефициерите, в сътрудничество с 
финансовите партньори, предоставят на 
Комисията данните относно тези 
показатели.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията докладва ежегодно 
относно изпълнението на механизма 
в съответствие с член 250 от 
Финансовия регламент. В доклада се 
предоставя информация относно 
резултатите и въздействието на 
механизма по отношение на неговите 
цели и показатели за изпълнение, и 
по-специално неговия принос за 
постигенати на финансовите и 
инвестиционните цели на Съюза в 
областта на интегрирането на 
климата и околната среда при 
предприемането на мерки по 
отношение на потребностите при 
прехода. За тази цел финансовите 
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партньори и бенефициерите 
ежегодно предоставят цялата 
необходима информация и данни.
Както междинната, така и 
окончателната оценка оценяват и 
приноса за постигането на 
актуализираните цели на Съюза за 
2030 г. в областта на климата и 
енергетиката, определени в 
[Регламент (ЕС).../... за създаване на 
рамка за постигане на неутралност 
по отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 („Европейски законодателен 
акт за климата“)], както и приноса за 
постигането на национална цел за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Одитите на използването на 
предоставената по механизма подкрепа 
от Съюза, извършвани от лица или 
субекти, включително различни от тези, 
на които институции или органи на 
Съюза са възложили извършването на 
одити, съставляват основата на общата 
увереност съгласно член 127 от 
Финансовия регламент.

1. Одитите на използването на 
предоставената по механизма подкрепа 
от Съюза, извършвани от лица или 
субекти, включително различни от тези, 
на които институции или органи на 
Съюза са възложили извършването на 
одити, съставляват основата на общата 
увереност съгласно член 127 от 
Финансовия регламент и осигуряват 
спазването на таксономията на ЕС, 
установена с Регламент (ЕС) 
2020/852, и принципа за ненанасяне на 
значителни вреди, посочен в този 
регламент.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 а
Комисията оповестява публично 
становищата, дадени във връзка с 
подбраните или финансирани по 
линия на този механизъм проекти в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 19 от Устава на 
ЕИБ.

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6 – подточка 6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4 Пряко подпомагане на прехода 
(енергия от възобновяеми източници, 
енергийна ефективност)

6.4 Пряко подпомагане на 
климатичния преход, декарбонизация, 
и по-специално подпомагане на 
енергията от възобновяеми източници 
и на енергийната ефективност и други 
цели, свързани с околната среда

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Брой новосъздадени работни 
места

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Въздействие върху БВП на 
подпомаганата територия
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