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Изменение 22
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш 
Зориню, Иво Христов, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа 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 пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа 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 беше 
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. 
Ефективната подкрепа следва да бъде 
насочена към осигуряване на 
устойчива заетост за най-
засегнатите от прехода.

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

Or. en

Изменение 23
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа 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 пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа и определи 
амбициозни цели за противодействие на 
изменението на климата и за опазване 
на околната среда. В съответствие с 
ангажимента във връзка с 
Парижкото споразумение и с целта за 
постигане по ефективен и справедлив 
начин на целта на ЕС за намаляване 
на емисиите до 2030 г. и на 
неутралност на Съюза по отношение на 
климата до 2040 г. с Европейския зелен 
пакт беше 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.

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

Or. en

Изменение 24
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 
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изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа 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.

изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа и определи 
амбициозни цели за осъществяване на 
енергийния преход. С Европейския 
зелен пакт беше обявен Механизъм за 
справедлив преход, за да се гарантира, 
че местните икономики на 
териториите, които са най-силно 
засегнати от тези структурни 
промени, ще бъдат бързо 
диверсифицирани чрез стабилни 
инвестиции, и за да се гарантира, че 
всички работници и служители, 
които понастоящем работят в 
сектори, засегнати от прехода, ще 
бъдат надлежно преквалифицирани и 
бързо реинтегрирани на местния 
пазар на труда.

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

Or. en

Изменение 25
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао 
Барандика, Валери Айе, Каталин Чех, Сусана Солис Перес

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа 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 

(1) На 11 декември 2019 г. 
Комисията прие Съобщение относно 
Европейския зелен пакт9, в което 
изготви своята пътна карта към нова 
политика за растеж в Европа и определи 
амбициозни цели за противодействие на 
изменението на климата и за опазване 
на околната среда. В съответствие с 
целта да се постигнат по ефективен и 
справедлив начин целите на Съюза за 
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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.

2030 г. в областта на климата и 
енергетиката и неутралност на Съюза 
по отношение на климата до 2050 г., с 
Европейския зелен пакт беше 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.

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

Or. en

Изменение 26
Паоло Боркия

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 и 
секторите, които са най-силно засегнати 
от прехода поради зависимостта им от 
изкопаеми горива, включително 
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 

(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 секторите, които са 
най-силно засегнати от енергийния 
преход поради зависимостта си от 
изкопаеми горива, включително 
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 
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рамките на InvestEU и механизъм за 
отпускане на заеми в публичния сектор 
с цел мобилизиране на допълнителни 
инвестиции в съответните региони.

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.

Or. en

Изменение 27
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предложението за създаване на 
Фонда за справедлив преход беше 
прието от Комисията на 14 януари 2020 
г.11За по-доброто програмиране и 
изпълнение на Фонда трябва да се 
приемат териториални планове за 
справедлив преход, в които да се 
определят основните стъпки и 
времевата рамка на процеса на преход и 
да се посочат териториите, които са най-
силно засегнати от прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и с по-малък капацитет за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с прехода.

(3) Предложението за създаване на 
Фонда за справедлив преход беше 
прието от Комисията на 14 януари 2020 
г.11 За по-доброто програмиране и 
изпълнение на Фонда трябва да се 
приемат териториални планове за 
справедлив преход, в които да се 
определят основните стъпки и 
времевата рамка на процеса на преход и 
да се посочат териториите, които са най-
силно засегнати от енергийния преход и 
с по-малък капацитет за справяне с 
предизвикателствата, свързани с 
прехода.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Изменение 28
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4
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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 
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.

(4) Следва да се предостави 
механизъм за отпускане на заеми в 
публичния сектор („механизмът“). Той 
представлява третият стълб на 
Механизма за справедлив преход, като 
подкрепя предприятията от публичния 
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. Плановете следва 
да бъдат изготвени съвместно с 
компетентните регионални и местни 
органи и в тясно сътрудничество с 
други заинтересовани страни, в т.ч. 
икономически и социални партньори, 
представители на гражданското 
общество, експерти, институции за 
обучение и научни изследвания, 
работодатели, синдикални 
организации и общностни 
организации, в съответствие с 
член [6] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]. Предвидените дейности за 
подкрепа следва да бъдат съгласувани с 
дейностите, подкрепяни от другите два 
стълба на Механизма за справедлив 
преход, и да ги допълват.

Or. en

Изменение 29
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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 

(5) С цел да се засили 
икономическата диверсификация на 
териториите, засегнати от прехода, 
като същевременно се запази 
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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 
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.

ангажиментът за ограничаване на 
повишаването на световната 
температура до 1,5 °C над равнищата 
от прединдустриалния период, 
механизмът следва да обхваща широк 
кръг от устойчиви инвестиции, при 
условие че те допринасят за 
удовлетворяване на потребностите от 
развитие в прехода към целите на ЕС 
до 2030 г. в областта на климата и 
енергетиката и към неутрална по 
отношение на климата икономика най-
късно до 2040 г., както е описано в 
териториалните планове за справедлив 
преход, и са в съответствие с 
[Регламента за таксономията]. 
Подкрепяните инвестиции може да 
обхващат инфраструктура за енергия 
от възобновяеми източници и 
екологосъобразен транспорт, 
високоефективни районни 
отоплителни мрежи, екологосъобразна 
мобилност, управление на отпадъците 
в съответствие с йерархията на 
отпадъците, енергия от възобновяеми 
източници 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. 
Преходът има за цел разграничаване 
от потреблението на ресурси и 
премахване на нетните емисии на 
парникови газове, както и на други 
неблагоприятни въздействия върху 
човешкото здраве и околната среда, 
свързани, наред с другото, с 
влошаването на биологичното 
разнообразие и на екосистемите, 
прекомерното потребление на ресурси 
или химическото замърсяване. 
Развитието на инфраструктурата може 
да включва и решения, които да водят 
до повишаване на тяхната устойчивост 
на бедствия. По-специално тези 
инвестиции не следва да се използват 
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за инсталации за изкопаеми горива и 
други дейности, които са изключени 
съгласно член [5] от Регламент 
[Регламента за ФСП], и не следва да 
увеличават или поддържат 
зависимостта от изкопаеми горива. 
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 устойчиви и 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, и 
възможности, 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, ЕИБ следва да 
прилага новата си политика за 
отпускане на заеми в областта на 
енергетиката за целите на оценката 
на проектите и всички финансови 
партньори следва да използват 
таксономията на ЕС за класификация на 
екологосъобразните икономически 
дейности, за да се осигури прозрачност 
за устойчивите проекти. По 
отношение на всички инвестиции, 
подкрепяни от механизма, следва да 
се прилага принципът за ненанасяне 
на значителни вреди.

Or. en

Изменение 30
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао 
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Барандика, Валери Айе, Каталин Чех, Сусана Солис Перес

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 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 

(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 целите на Съюза за 2030 г. в 
областта на климата и 
енергетиката и към неутрална по 
отношение на климата икономика в 
Съюза до 2050 г., както е описано в 
териториалните планове за справедлив 
преход. Подкрепяните инвестиции може 
да обхващат чисти технологии и 
инфраструктура, включително 
енергия от възобновяеми източници и 
декарбонизацията на транспортната 
инфраструктура, районни отоплителни 
мрежи, екологосъобразна и устойчива 
мобилност, инвестиции в 
научноизследователска и иновационна 
дейност, включително в 
университети и публични 
научноизследователски институции, 
насърчаване на трансфера на модерни 
и готови за пускане на пазара 
технологии, инвестиции в 
цифровизация, цифрови иновации и 
цифрова свързаност, включително 
цифрово и прецизно земеделие, 
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, 
освен ако попадат в обхвата на 
задължения във връзка с щети върху 
околната среда в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
посочен в член 191 от ДФЕС, както и 
повишаване на квалификацията и 
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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.

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. 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.

Or. en

Изменение 31
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш 
Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Иво Христов, Джозиан Кутаяр

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 

(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 
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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 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.

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. Механизмите за подкрепа 
следва да избягват по-нататъшното 
увеличаване на икономическите 
различия между регионите на ЕС и 
вместо това следва да се 
съсредоточат върху задълбочаването 
на социалното сближаване между 
гражданите на ЕС. 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 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, както и да осигури 
възможности за дългосрочна заетост 
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за най-засегнатите от 
икономическото преструктуриране 
работници и служители. 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.

Or. en

Изменение 32
Паоло Боркия

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 жилищно настаняване. 
Развитието на инфраструктурата може 
да включва и решения, които да водят 

(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 
социалните, трудовите и 
икономическите потребности от 
развитие в процеса на преход, както е 
описано в териториалните планове за 
справедлив преход. Подкрепяните 
инвестиции може да обхващат 
енергийна и транспортна 
инфраструктура, районни отоплителни 
мрежи, мобилност, интелигентно 
управление на отпадъци, енергия с 
ниски емисии, включително природен 
газ, 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 
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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.

решения, които да водят до повишаване 
на тяхната устойчивост на бедствия. 
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 свързаните с 
енергийната сигурност 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на енергиен преход.

Or. en

Изменение 33
Мария Спираки

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 

(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 
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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 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.

преход. Подкрепяните инвестиции може 
да обхващат енергийна и транспортна 
инфраструктура, свързващи 
технологии с отношение към 
енергетиката, като газова 
инфраструктура, за пренос на газ от 
възобновяеми източници, какъвто е 
водородът, 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, 
градска екологична инфраструктура, 
опазване на културното и 
историческото наследство, 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. 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 
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икономически дейности.

Or. en

Изменение 34
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

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 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 

(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 жилищно настаняване. 
Инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на изкопаеми горива 
не следва да бъдат подкрепяни. 
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 
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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.

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. Броят 
на новосъздадените работни места 
следва да бъде основен показател при 
вземането на решение за подкрепа. 
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.

Or. en

Изменение 35
Ева Майдел

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 

(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, както 
пряко, така и косвено, 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 
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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 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.

да обхващат например 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 
жилищно настаняване, политики по 
заетостта, мерки срещу 
обезлюдяването и намаляването на 
икономическата дейност. 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.

Or. en

Изменение 36
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) С цел да се гарантира, че 
механизмът не се използва за 
покриване на разходите за 
възстановяване на щети върху 
околната среда, които попадат в 
обхвата на екологичната 
отговорност на дадено предприятие, 
и не нарушава стимулите за 
намаляване на замърсяването и други 
въздействия върху околната среда, 
подпомагането за инвестиции във 
връзка с възстановяването и 
обеззаразяването на обекти, 
възстановяване на екосистеми и 
проекти за промяна на 
предназначението следва да се 
използва само в краен случай, когато 
никое дружество не носи правна 
отговорност за финансирането на 
подобни действия, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
залегнал в член 191 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 37
Искра Михайлова, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия Гамон, Иварс 
Иябс, Клемен Грошел, Исаскун Билбао Барандика, Каталин Чех, Сусана Солис 
Перес

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) С цел да се избегне блокирането 
на активи и да се гарантира, че 
публичното финансиране се използва 
най-ефективно, подкрепяните 
проекти следва да имат дългосрочен 
екологичен, устойчив ефект и да 
допринасят за постигането на 
неутралност по отношение на 
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климата до 2050 г.

Or. en

Изменение 38
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Преходът към неутралност по 
отношение на климата създава и нови 
икономически възможности. 
Преходът към основана на 
възобновяеми източници икономика 
има значителен потенциал за 
създаване на работни места, което 
може в крайна сметка да доведе до по-
високи равнища на заетост в 
територии, които понастоящем 
зависят от изкопаеми горива. 
Преминаването към енергия от 
възобновяеми източници може да 
даде възможност на местните 
общности да станат активни 
участници в енергийния преход и 
негови собственици и да преминат от 
едносекторен към многосекторен 
модел. По-специално 
преструктурирането на бившите 
минни обекти, за да генерират 
енергия от възобновяеми източници, 
и изграждането на инфраструктура 
за енергия от възобновяеми 
източници в такива обекти или в 
съседни райони може да осигури 
екологосъобразни работни места за 
общностите в бившите 
миннодобивни райони. Освен това 
такова преструктуриране може да 
допринесе за енергийна сигурност и 
устойчивост, основани на модел на 
децентрализирана енергийна система.

Or. en
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Изменение 39
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
механизмът допринася за зачитането 
и насърчаването на равенството 
между жените и мъжете в 
съответствие с член 8 от ДФЕС. 
Целите за равенство между половете 
и икономическата независимост на 
жените следва да бъдат гарантирани 
във всички измерения и на всички 
етапи от изготвянето, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин.

Or. en

Изменение 40
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Очаква се [250 000 000] EUR от 
компонента за безвъзмездни средства на 
механизма да бъдат финансирани от 
бюджета на Съюза в съответствие с 
[предложението за новата МФР], като 
тази сума следва да представлява 
основната референтна сума, по смисъла 
на точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г. 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията относно бюджетната 

(8) Очаква се [350 000 000] EUR от 
компонента за безвъзмездни средства на 
механизма да бъдат финансирани от 
бюджета на Съюза в съответствие с 
[предложението за новата МФР], като 
тази сума следва да представлява 
основната референтна сума, по смисъла 
на точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г. 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията относно бюджетната 
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дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление13, за 
Европейския парламент и Съвета в хода 
на годишната бюджетна процедура.

дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление13, за 
Европейския парламент и Съвета в хода 
на годишната бюджетна процедура.

_________________ _________________
13 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC.

Or. en

Изменение 41
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

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 
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 

(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, въз основа на коефициента на 
разпределение, предложен в Регламента 
за Фонда за справедлив преход.
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предвидимост за инвестициите и се 
следва подход, основан на нуждите, 
както и на регионалното сближаване.

Or. en

Изменение 42
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао 
Барандика, Валери Айе, Каталин Чех

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 
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.

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане, в 
случай че търсенето превишава 
финансовите средства, разпределени 
за отделните държави, следва да 
бъдат определени в работната програма 
и в поканата за представяне на 
предложения. Тези условия за 
допустимост и критерии за 
приоритизиране следва да отчитат 
приложимите критерии, установени 
в Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета [Регламента 
за създаване на рамка за насърчаване 
на инвестициите в устойчиво 
развитие], способността на проекта 
да изпълни целите и да удовлетвори 
потребностите от развитие, описани в 
териториалните планове за справедлив 
преход, приноса за климатичния 
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 
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териториалните планове за справедлив 
преход, представени от държавите 
членки, за да се гарантира 
съгласуваността и последователността 
на различните стълбове на механизма.

Or. en

Изменение 43
Сира Рего, Корнелия Ернст

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 
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.

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да бъдат определени в работната 
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. 
Подкрепата от Съюза, установена с 
настоящия регламент, следва да се 
предоставя само на държавите членки с 
поне един приет териториален план за 
справедлив преход, които са показали 
ясен ангажимент за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата във възможно най-кратък 
срок. 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.
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Or. en

Изменение 44
Ева Майдел

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 
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.

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да бъдат определени в работната 
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, приноса 
за гарантиране, че климатичният 
преход се осъществява, без никой да 
бъде изоставен, общата цел за 
насърчаване на регионалното и 
териториалното сближаване, както и 
значението на компонента за 
безвъзмездни средства за финансовата 
достъпност 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.

Or. en

Изменение 45
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш 
Зориню, Иво Христов, Джозиан Кутаяр
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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 
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.

(14) Конкретните условия за 
допустимост и критерии за отпускане 
следва да бъдат определени в работната 
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, 
цялостното въздействие върху 
регионалния пазар на труда, 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.

Or. en

Изменение 46
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата в рамките на този 
механизъм следва да се предоставя само 

(15) Подкрепата в рамките на този 
механизъм следва да се предоставя не 
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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, 
постигнати от модернизирането на 
съществуващи активи.

само за проекти, които не генерират 
достатъчен поток от собствени приходи, 
които биха им позволили да бъдат 
финансово жизнеспособни и да бъдат 
финансирани чрез заеми, предоставени 
при пазарни условия, но и за 
жизнеспособни публични проекти. 
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.

Or. en

Обосновка

Отхвърля се идеята, че единствено „икономически нежизнеспособните“ проекти 
следва да бъдат допустими. Частният сектор не следва непременно да държи 
монопола върху печелившите проекти.

Изменение 47
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Тъй като компонентът за 
безвъзмездни средства следва да 
отразява различните потребности от 
развитие на регионите в отделните 
държави членки, тази подкрепа следва 
да бъде адаптирана. Като се има 
предвид, че субектите от публичния 
сектор в по-слабо развитите региони, 
както са определени в член 102, 
параграф 2 от Регламент [новия 
Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР)], като цяло имат по-
малък капацитет за публични 
инвестиции, ставките на безвъзмездните 
средства, прилагани за заеми, 

(16) Тъй като компонентът за 
безвъзмездни средства следва да 
отразява различните потребности от 
развитие на регионите в отделните 
държави членки, тази подкрепа следва 
да бъде адаптирана. Като се има 
предвид, че субектите от публичния 
сектор в по-слабо развитите региони, 
както са определени в член 102, 
параграф 2 от Регламент [новия 
Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР)], като цяло имат по-
малък капацитет за публични 
инвестиции, ставките на безвъзмездните 
средства, прилагани за заеми, 
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предоставяни на такива субекти, следва 
да бъдат сравнително по-високи.

предоставяни на такива субекти, следва 
да бъдат сравнително по-високи. 
Заемите по механизма не следва да се 
вземат предвид при изчисляването на 
критериите на европейския семестър.

Or. en

Изменение 48
Мария Спираки

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 
на тази цел,

(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 да подкрепят 
инвестиции от полза за 
териториите, които са засегнати 
най-неблагоприятно от климатичния 
и енергийния преход, които обаче не 
генерират достатъчно потоци от 
собствени приходи и не биха могли да 
бъдат финансирани от организатора 
на проекта в рамките на същия срок 
или в същата степен без елемента на 
безвъзмездни средства от бюджета 
на Съюза 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 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Or. en

Изменение 49
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се предвижда 
механизъм за отпускане на заеми в 
публичния сектор („механизмът“) в 
подкрепа на субекти от публичния 
сектор чрез съчетаване на безвъзмездни 
средства от бюджета на Съюза със 
заеми, предоставени от финансовите 
партньори, и се определят целите на 
механизма. В настоящия регламент се 
определят правила за компонента за 
безвъзмездни средства на подкрепата от 
Съюза, предоставяна в рамките на този 
механизъм, като се обхваща по-
специално неговият бюджет за периода 
2021—2027 г., формите на подкрепа от 
Съюза и разпоредбите относно 
допустимостта.

С настоящия регламент се предвижда 
механизъм за отпускане на заеми в 
публичния сектор („механизмът“) в 
подкрепа на субекти от публичния 
сектор чрез съчетаване на безвъзмездни 
средства от бюджета на Съюза със 
заеми, предоставени от финансовите 
партньори в съответствие с 
правилата, политиките и 
процедурите за отпускане на заеми на 
ЕИБ, и се определят целите на 
механизма. В настоящия регламент се 
определят правила за компонента за 
безвъзмездни средства на подкрепата от 
Съюза, предоставяна в рамките на този 
механизъм, като се обхваща по-
специално неговият бюджет за периода 
2021—2027 г., формите на подкрепа от 
Съюза и разпоредбите относно 
допустимостта.

Or. en

Изменение 50
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2
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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, които са 
изправени пред сериозни социални, 
екологични и икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към целта на Съюза 
в областта на климата за 2030 г. и 
неутрална по отношение на климата, 
екологично устойчива, изцяло 
основана на възобновяеми източници, 
високо ресурсно- и 
енергийноефективна и кръгова 
икономика на Съюза най-късно до 
2040 г.

Механизмът няма да подкрепя, пряко 
или косвено, инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението, 
транспорта или изгарянето на 
изкопаеми горива.

Or. en

Изменение 51
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао 
Барандика, Каталин Чех, Сусана Солис Перес

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 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, които са 
изправени пред сериозни социални, 
екологични и икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
климата и енергетиката, както е 
посочено в Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
[за установяване на рамката за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата и за 
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изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 (Европейски законодателен 
акт за климата)], и към неутрална по 
отношение на климата и въглеродните 
емисии икономика в Съюза до 2050 г.

Or. en

Изменение 52
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 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, както е 
определено в член 7 от Регламент 
[Регламента за ФСП].

Or. en

Изменение 53
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 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, които са 
изправени пред сериозни социални, 
икономически и свързани с 
енергийната сигурност 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на енергиен преход.

Or. en
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Изменение 54
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „бенефициер“ означава правен 
субект от публичния сектор, установен в 
държава членка като публичноправен 
орган или като частноправен орган със 
задължение за обществена услуга, с 
който е било подписано споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства по 
механизма;

2. „бенефициер“ означава правен 
субект от публичния сектор, установен в 
държава членка като публичноправен 
орган или като частноправен публичен 
орган със задължение за обществена 
услуга, с който е било подписано 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства по механизма; 
публично-частните партньорства не 
могат да се считат за 
„бенефициери“.

Or. en

Изменение 55
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „бенефициер“ означава правен 
субект от публичния сектор, установен в 
държава членка като публичноправен 
орган или като частноправен орган със 
задължение за обществена услуга, с 
който е било подписано споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
по механизма;

2. „бенефициер“ означава правен 
субект от публичния сектор, установен в 
държава членка като публичноправен 
орган или като частноправен орган със 
задължение за обществена услуга, или 
държавно предприятие, с които е 
било подписано споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства по 
механизма;

Or. en

Изменение 56
Микулаш Пекса
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „финансови партньори“ означава 
ЕИБ, други международни финансови 
институции, национални насърчителни 
банки и финансови институции, с които 
Комисията подписва административно 
споразумение за сътрудничество в 
рамките на механизма;

3. „финансови партньори“ означава 
ЕИБ, други международни финансови 
институции, национални насърчителни 
банки и финансови институции, с които 
Комисията подписва административно 
споразумение при пълно спазване на 
правилата и процедурите на ЕИБ за 
отпускане на заеми, за да се 
гарантира възможно най-високото 
равнище на сътрудничество в рамките 
на механизма;

Or. en

Изменение 57
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „финансови партньори“ означава 
ЕИБ, други международни финансови 
институции, национални насърчителни 
банки и финансови институции, с които 
Комисията подписва административно 
споразумение за сътрудничество в 
рамките на механизма;

3. „финансови партньори“ означава 
ЕИБ, други международни финансови 
институции, национални и регионални 
насърчителни банки и финансови 
институции, с които Комисията 
подписва административно 
споразумение за сътрудничество в 
рамките на механизма;

Or. en

Изменение 58
Искра Михайлова, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия Гамон, Клемен 
Грошел, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „допълняемост“ означава 
подкрепата за проекти, които не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи и не биха получили 
финансиране без елемента на 
подкрепа чрез безвъзмездни средства 
от бюджета на Съюза и които 
допринасят за общите цели, 
определени в член 3.

Or. en

Изменение 59
Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „допълняемост“ означава 
подкрепата за проекти, които не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи, за да покрият 
инвестиционните разходи, и които 
допринасят за общите цели, 
определени в член 3.

Or. en

Изменение 60
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „допълняемост“ означава 
подкрепата за проекти, които не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи и не биха получили 
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финансиране без елемента на 
подкрепа чрез безвъзмездни средства 
от бюджета на Съюза;

Or. en

Изменение 61
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. принципът за ненанасяне на 
значителни вреди означава 
въздържане от нанасяне на 
„значителни вреди“, както е 
определено в член 17 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 [Регламента за 
таксономията].

Or. en

Изменение 62
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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 предизвикателства и 
създаването на възможности, 
произтичащи от процеса на преход към 
целта на Съюза за 2030 г. в областта 
на климата и енергетиката и 
неутрална по отношение на климата 
икономика в полза на териториите на 
Съюза, посочени в териториалните 
планове за справедлив преход, 
изготвени от държавите членки в 
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съответствие с член 7 от Регламент 
[Регламента за ФСП], в съответствие 
с Европейския стълб на социалните 
права, целите на ООН за устойчиво 
развитие и целите на Парижкото 
споразумение, както и процедурите за 
„минимални гаранции“, определени в 
член 18 от Регламент (ЕС) 2020/852 
[Регламента за таксономията].

Or. en

Изменение 63
Искра Михайлова, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия Гамон, Иварс 
Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао Барандика, Валери 
Айе, Каталин Чех, Сусана Солис Перес

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 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], и допринасяне за 
постигането на целите на 
политиките на ЕС, и по-специално 
целите на Съюза за 2030 г. в областта 
на климата и енергетиката и прехода 
към неутрална по отношение на 
климата икономика в Съюза до 
2050 г., в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и в отговор 
на необходимостта от повишаване на 
конкурентоспособността.

Or. en
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Изменение 64
Ева Майдел

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 преки или 
косвени 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].

Or. en

Изменение 65
Паоло Боркия

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 предизвикателства, 
произтичащи от процеса на енергиен 
преход 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].

Or. en

Изменение 66
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Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

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.

Or. en

Изменение 67
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш 
Зориню

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 
намаляват нашия екологичен 
отпечатък в съответствие с нашите 
цели в областта на климата, като 
осигуряват дългосрочна устойчива 
заетост, но не генерират достатъчен 
поток от собствени приходи и които не 
биха били финансирани без елемента на 
подкрепа с безвъзмездни средства от 
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бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 68
Ева Майдел

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 не 
генерират достатъчен поток от 
собствени приходи и които поради 
това не биха били финансирани от 
организатор на проекти в същите 
срокове или в същия размер без 
елемента на подкрепа с безвъзмездни 
средства от бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 69
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В стремежа да се постигне 
конкретната цел, посочена в параграф 2, 
настоящият регламент има за цел и 
предоставянето на консултантска 
подкрепа за подготовката, 
разработването и изпълнението на 
допустими проекти, когато това е 
необходимо. Тази консултантска 

3. В стремежа да се постигне 
конкретната цел, посочена в параграф 2, 
настоящият регламент има за цел и 
предоставянето на консултантска 
подкрепа за оценката на 
допустимостта, подготовката, 
разработването и изпълнението на 
проектите, когато това е необходимо. 
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подкрепа се предоставя в съответствие с 
правилата и методите за изпълнение за 
консултантския център InvestEU, 
установени в член [20] от Регламент 
[Регламента за InvestEU].

Тази консултантска подкрепа се 
предоставя в съответствие с правилата и 
методите за изпълнение за 
консултантския център InvestEU, 
установени в член [20] от Регламент 
[Регламента за InvestEU].

Or. en

Изменение 70
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова, 
Исаскун Билбао Барандика, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат допълнителните 
средства, разпределени в бюджета на 
Съюза за периода 2021—2027 г., 
компонентът за безвъзмездни средства 
на подкрепата, предоставяна в 
рамките на механизма, се финансира 
от:

1. Без да се засягат допълнителните 
средства, разпределени в бюджета на 
Съюза за периода 2021—2027 г., 
компонентът за безвъзмездни средства и 
консултантската подкрепа, 
предоставяни в рамките на механизма, 
се финансират от:

Or. en

Изменение 71
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга, Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) средства от бюджета на Съюза в 
размер на 250 000 000 EUR по текущи 
цени, и

a) средства от бюджета на Съюза в 
размер на 350 000 000 EUR по текущи 
цени, и

Or. en

Обосновка

Ресурсите трябва да бъдат по-щедри и не се основават главно на очакваната 
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възвращаемост от неизползвани средства.

Изменение 72
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) средства от бюджета на Съюза в 
размер на 250 000 000 EUR по текущи 
цени, и

a) средства от бюджета на Съюза в 
размер на 300 000 000 EUR по текущи 
цени през 2018 г., и

Or. en

Изменение 73
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целеви приходи, посочени в 
параграф 2, до максимален размер от 1 
275 000 000 EUR по текущи цени.

б) целеви приходи, посочени в 
параграф 2, до максимален размер от 
1 275 000 000 EUR по текущи цени през 
2018 г.

Or. en

Изменение 74
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сума до 2 % от средствата, 
посочени в параграф 1, може да се 
използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на механизма, като 

5. Сума до 2% от средствата, 
посочени в параграф 1, може да се 
използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на механизма, като 
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например дейности по подготовка, 
мониторинг, контрол, одит и оценка, 
включително корпоративни 
информационни и технологични 
системи, както и за административни 
разходи и такси на финансовите 
партньори.

например дейности по подготовка, 
мониторинг, контрол, одит и оценка, 
включително корпоративни 
информационни и технологични 
системи, както и за административни 
разходи на финансовите партньори.

Or. en

Изменение 75
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Средства в размер до 25 000 000 
EUR, включени в посочените в параграф 
1 средства, се предоставят за 
дейностите, определени в член 3, 
параграф 3.

6. Средства в размер до 
25 000 000 EUR, включени в посочените 
в параграф 1 средства, се предоставят за 
дейностите, определени в член 3, 
параграф 3, и не се включват в 
предварително разпределените 
национални фондове.

Or. en

Изменение 76
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата, посочени в член 4, 
параграф 1, след приспадане на 
провизия за техническите и 
административни разходи, посочени в 
член 4, параграф 5, се използват за 
финансиране на проекти в съответствие 
с параграфи 2 и 3.

1. Средствата, посочени в член 4, 
параграф 1, след приспадане на 
средствата, предвидени в член 4, 
параграф 6, и на провизия за 
техническите и административни 
разходи, посочени в член 4, параграф 5, 
се използват за финансиране на проекти 
в съответствие с параграфи 2 и 3.

Or. en
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Изменение 77
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За безвъзмездни средства, 
отпуснати в съответствие с покани 
за представяне на предложения, 
публикувани не по-късно от 31 
декември 2024 г., подкрепата от 
Съюза, отпусната за допустими 
проекти в държава членка, не 
надвишава националните дялове, 
определени в решението, което трябва 
да бъде прието от Комисията съгласно 
параграф 4.

2. Помощта на Съюза, 
предоставена на допустими проекти в 
държава членка, не надвишава 
националните дялове, определени в 
решението, което предстои да бъде 
прието от Комисията съгласно параграф 
4.

Or. en

Обосновка

Отхвърляме възможността финансовите средства на ФСП да се разпределят на 
конкурентна основа. ФСП е инструмент за солидарност, предвиден да допринася за 
европейското сближаване, а не за увеличаване на неравенствата между регионите.

Изменение 78
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

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 

заличава се
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такива безвъзмездни средства се 
отчита необходимостта да се 
гарантира предвидимост на 
инвестициите и насърчаване на 
регионалното сближаване.

Or. en

Изменение 79
Мариан-Жан Маринеску

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 
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, посочени в член 4, параграф 1 
от настоящия Регламент.

Or. en

Изменение 80
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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 

4. Комисията приема решение чрез 
делегиран акт, 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 
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ресурси. ресурси.

Or. en

Изменение 81
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одитните договорености са в 
съответствие с Финансовия 
регламент, предоставящ 
необходимите права и достъп на 
Комисията за ad hoc одити, на 
Европейската сметна палата (ЕСП) 
за задължителен годишен одитен 
доклад, на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) за 
административни разследвания, 
както и на Европейската 
прокуратура за наказателни 
разследвания.

Or. en

Изменение 82
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само проекти, които допринасят за 
целите, посочени в член 3, и 
изпълняват всички условия, 
определени по-долу, са допустими за 
получаване на подкрепа от Съюза в 
рамките на механизма:

Механизмът не подпомага дейности, 
които са изключени съгласно член [5] 
от Регламент ... [Регламента за 
ФСП].

Само проекти, които допринасят за 
целите, посочени в член 3, и 
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изпълняват всички условия, 
определени по-долу, са допустими за 
получаване на подкрепа от Съюза в 
рамките на механизма:

Or. en

Изменение 83
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао 
Барандика, Валери Айе, Каталин Чех, Сусана Солис Перес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 
целите на Съюза за 2030 г. в областта 
на климата и енергетиката и към 
неутрална по отношение на климата 
икономика в Съюза до 2050 г., и 
допринасят за целите и 
потребностите на териториите, 
посочени в териториален план за 
справедлив преход, дори ако не се 
осъществяват на тези територии;

Or. en

Изменение 84
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш 
Зориню, Иво Христов

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически или 

a) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически, 
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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;

свързани с труда или екологични 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика, и са 
от полза за най-силно засегнатите 
територии, посочени в териториален 
план за справедлив преход, дори ако не 
се осъществяват на тези територии;

Or. en

Изменение 85
Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 преки или непреки 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;

Or. en

Изменение 86
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически или 
екологични предизвикателства, 
произтичащи от процеса на преход към 

a) проектите постигат измеримо 
въздействие за преодоляване на 
сериозни социални, икономически и 
свързани с енергийната сигурност, 
произтичащи от процеса на енергийния 
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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;

преход, и са от полза за територии, 
посочени в териториален план за 
справедлив преход, дори ако не се 
осъществяват на тези територии;

Or. en

Изменение 87
Искра Михайлова, Bart Groothuis, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия 
Гамон, Иварс Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова, 
Исаскун Билбао Барандика, Валери Айе, Сусана Солис Перес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) чрез дерогация от параграф 1, 
буква б) проектите, получаващи 
подкрепа от Съюза по линия на 
механизма, могат да получават 
консултантска и техническа помощ 
за подготовката, разработването и 
изпълнението и от други програми на 
Съюза.

Or. en

Изменение 88
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) проектите могат да докажат, 
че няма не „нанасят значителни 
вреди“, не водят до обвързване с 
въглеродно интензивни активи и не 
възпрепятстват внедряването на 
алтернативи с с нулеви въглеродни 
емисии;
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Or. en

Изменение 89
Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проектите не получават 
подкрепа по други програми на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 90
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проектите не получават 
подкрепа по други програми на Съюза;

б) разходите за проекта, свързани 
с размера на безвъзмездните средства, 
когато са предоставени, не получават 
подкрепа по други програми на Съюза;

Or. en

Изменение 91
Искра Михайлова, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клаудия Гамон, Иварс 
Иябс, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова, Сусана Солис 
Перес, Каталин Чех, Bart Groothuis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Механизмът не подпомага 
дейности, които са изключени 
съгласно член [5] от Регламент (ЕС) 
.../... [Регламента за ФСП].
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Or. en

Изменение 92
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

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.

заличава се

Or. en

Изменение 93
Ева Майдел

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, 
които да им позволят да бъдат 
финансирани без подкрепа от Съюза в 
същите срокове или в същия размер.

Or. en

Изменение 94
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) продуктите от проектите, 
като проучвания, софтуерни 
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инструменти и архитектурни 
планове, са разработени в 
съответствие с принципа на отворен 
код и са предоставени на 
разположение на обществеността.

Or. en

Изменение 95
Цветелина Пенкова, Ева Каили, Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Иво 
Христов

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а
В съответствие с член 8, параграф 1, 
буква г) Комисията може да одобрява 
проекти, които осигуряват 
диверсификация и гарантират 
сигурността на енергийните 
доставки с преходен енергиен 
превозвач, които вече са приети по 
линия на Фонда за справедлив преход.

Or. en

Изменение 96
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от критериите, посочени в 
член 197 от Финансовия регламент, 
единствено правни субекти от 
публичния сектор, установени в 
държава членка като публичноправни 
органи или като частноправни органи 
със задължение за обществена услуга, са 
допустими да кандидатстват като 

Независимо от критериите, посочени в 
член 197 от Финансовия регламент, 
единствено правни субекти от 
публичния сектор, установени в 
държава членка като публичноправни 
органи или като частноправни органи 
със задължение за обществена услуга, са 
допустими да кандидатстват като 
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потенциални бенефициери съгласно 
настоящия регламент.

потенциални бенефициери съгласно 
настоящия регламент.

В съответствие с член 129 от 
Финансовия регламент всички лица 
или субекти, получаващи средства на 
Съюза, оказват пълно 
сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза и 
като условие за получаване на 
средствата предоставят 
необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с 
бюджетни кредити. Само държавите 
членки, които участват в засиленото 
сътрудничество съгласно Регламент 
(ЕС) 2017/1939 за определяне на 
мандата на Европейската 
прокуратура, отговарят на условията 
за получаване на безвъзмездни 
средства и заеми от този механизъм.

Or. en

Изменение 97
Изабела-Хелена Клоц

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от критериите, посочени в 
член 197 от Финансовия регламент, 
единствено правни субекти от 
публичния сектор, установени в 
държава членка като публичноправни 
органи или като частноправни органи 
със задължение за обществена услуга, 
са допустими да кандидатстват като 
потенциални бенефициери съгласно 
настоящия регламент.

Независимо от критериите, посочени в 
член 197 от Финансовия регламент, 
единствено правни субекти, установени 
в държава членка като публичноправни 
органи или като частноправни органи, 
на които е възложено 
осъществяването на публично-
частно партньорство или друга 
обществена услуга, са допустими да 
кандидатстват като потенциални 
бенефициери съгласно настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 98
Сира Рего, Корнелия Ернст, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на безвъзмездните 
средства не надхвърля 15 % от размера 
на заема, предоставен от финансовия 
партньор в рамките на механизма. За 
проекти, осъществявани на територии 
от региони от ниво 2 по общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели NUTS с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението, ненадвишаващ 75 
% от средния БВП на ЕС-27, както е 
посочено в член [102, параграф 2] от 
Регламент [новия РОР], размерът на 
безвъзмездните средства не надвишава 
20 % от размера на заема, предоставен 
от финансовия партньор.

2. Размерът на безвъзмездните 
средства не надхвърля 30% от размера 
на заема, предоставен от финансовия 
партньор в рамките на механизма. За 
проекти, осъществявани на територии 
от региони от ниво 2 по общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели NUTS с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението, ненадвишаващ 
75% от средния БВП на ЕС-27, както е 
посочено в член [102, параграф 2] от 
Регламент [новия РОР], размерът на 
безвъзмездните средства не надвишава 
40% от размера на заема, предоставен от 
финансовия партньор.

Or. en

Изменение 99
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към основанията, 
посочени в член 131, параграф 4 от 
Финансовия регламент, и след 
консултация с финансовия партньор, 
размерът на безвъзмездните средства 
може да бъде намален или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства може да бъде 
прекратено, ако в срок от две години 
от датата на подписване на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства икономически 

1. В допълнение към основанията, 
посочени в член 131, параграф 4 от 
Финансовия регламент, и след 
консултация с финансовия партньор, 
размерът на безвъзмездните средства 
може да бъде временно спрян, намален 
или споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства да бъде 
едностранно прекратено от 
Комисията при следните условия:
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най-значимият договор за доставки, 
строителство или услуги не е 
подписан, в случаите, когато 
сключването на такъв договор е 
предвидено съгласно споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства.

а) намаленията се прилагат, ако в 
срок от две години от датата на 
подписване на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
икономически най-значимият договор 
за доставки, строителство или услуги 
не е била подписан, в случаите, когато 
сключването на такъв договор е 
предвидено съгласно споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства или за заем;
б) временното спиране се прилага, ако 
отговорните органи на ЕС, а именно 
OLAF или Европейската прокуратура, 
предприемат административно или 
наказателно разследване;
в) прекратяването се прилага, ако при 
одитите или разследванията, 
извършени от отговорните органи на 
ЕС, има доказателства за лошо 
управление на средствата, като 
например измами, корупция или висок 
процент на грешки;
г) прекратяването се прилага, ако 
някоя от институциите на ЕС 
заключи, че в държавите членки или в 
региона — получател на финансиране 
от ЕС, са налице регенерализирани 
нередности по отношение на 
принципите на правовата държава 
във връзка с отпускането на 
безвъзмездни средства или заеми.

Or. en

Изменение 100
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато подкрепата от Съюза е 
съчетана със схеми за заеми и когато 
не се предвиждат договори за 
доставки, строителство или услуги, 
параграф 1 не се прилага.

заличава се

В такива случаи и след консултация с 
финансовия партньор размерът на 
безвъзмездните средства може да 
бъде намален или споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
може да бъде прекратено, а всички 
свързани суми, които са били 
изплатени, да бъдат възстановени в 
съответствие с условията, посочени 
в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 101
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такива случаи и след консултация с 
финансовия партньор размерът на 
безвъзмездните средства може да 
бъде намален или споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
може да бъде прекратено, а всички 
свързани суми, които са били 
изплатени, да бъдат възстановени в 
съответствие с условията, посочени 
в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

В такива случаи всички свързани суми, 
които са били изплатени след 
намаляване, временно спиране или 
прекратяване от страна на 
Комисията, се възстановяват без 
ненужно забавяне.

Or. en
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Изменение 102
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консултантската подкрепа по 
настоящия регламент се изпълнява при 
непряко управление в съответствие с 
правилата и методите за изпълнение за 
консултантския център InvestEU, 
установени в член [20] от Регламент 
[Регламента за InvestEU].

1. Консултантската подкрепа по 
настоящия регламент се изпълнява при 
непряко управление в съответствие с 
правилата и методите за изпълнение за 
консултантския център InvestEU, 
установени в член [20] от Регламент 
[Регламента за InvestEU] и не се 
включва в предварително 
разпределените национални фондове.

Or. en

Изменение 103
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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.

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 17 с цел 
създаването на работни програми в 
съответствие с член 110 от Финансовия 
регламент. В работните програми се 
определят критериите и условията 
за допустимост за подбора на 
проекти и за тяхното 
приоритизиране. Тези критерии 
отчитат приноса на проекта към 
целите и потребностите, установени 
в териториалните планове за 
справедлив преход, както и приноса 
към целите на ЕС в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г. и 
целта за неутралност по отношение 
на климата, а също така 
съответните критерии, определени в 
[Регламента за таксономията]. В 
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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.

Or. en

Изменение 104
Мариан-Жан Маринеску

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 годишни 
работни програми, създадени в 
съответствие с член 110 от Финансовия 
регламент. Работните програми се 
приемат от Комисията посредством 
делегиран акт. Тези делегирани 
актове се приемат в съответствие с 
член 17 от настоящия регламент. В 
работните програми се посочват 
поканите за представяне на 
предложения, включително 
възможността за поемане на 
ангажимент за всички национални 
дялове до 31 декември 2024 г.

Or. en

Изменение 105
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
Подбор на финансови партньори, 
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различни от ЕИБ
Комисията определя условията и 
процедурите за подбор на финансови 
партньори, различни от ЕИБ, в акт за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 5 от 
Регламент (ЕС) № № 182/2011.
Условията за допустимост за 
финансовите партньори, различни от 
ЕИБ, отразяват целите на 
механизма.
По-специално при подбора на 
финансовите партньори Комисията 
взема предвид способността на 
финансовите партньори:
а) да постигнат максимално 
въздействие на гаранцията от ЕС 
чрез собствени ресурси;
б) да осигурят подходяща географска 
диверсификация на механизма и да 
създадат условия за финансиране на 
по-малки проекти;
в) да прилагат надлежно 
изискванията на член 155, параграфи 
2 и 3 от Финансовия регламент, 
свързани с избягването на данъци, 
данъчните измами, отклонението от 
данъчно облагане, изпирането на 
пари, финансирането на тероризма и 
юрисдикциите, които не оказват 
съдействие;
г) да осигурят прозрачност и публичен 
достъп до информация относно всеки 
проект; д) да осигурят съгласуваност 
на кредитната си политика с целите 
на Съюза в областта на климата и 
енергетиката за 2030 г. и с целта за 
неутралност по отношение на 
климата;
д) да включат анализа на 
екологичните, климатичните, 
социалните и управленските фактори 
при подбора и оценката на 
проектите. Комисията публикува 
резултатите от подбора.
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Or. en

Изменение 106
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Проектите, финансирани в 
рамките на механизма, са предмет на 
проверка и проследяване по 
отношение на устойчивостта на 
климата, околната среда и 
социалното измерение с цел 
минимизиране на неблагоприятните 
въздействия и максимизиране на 
ползите за климата, околната среда и 
социалното измерение в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата. За тази цел 
субектите, които внасят искане за 
финансиране, предоставят 
подходяща информация въз основа на 
насоките, които предстои да бъдат 
разработени от Комисията. 
Проектите под определен размер, 
посочен в насоките, се изключват от 
проверката.

Or. en

Изменение 107
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 а
Прозрачност
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1. Бенефициерите гарантират, в 
полза на широката общественост, 
максимална прозрачност по 
отношение на действията и 
финансовите потоци по този 
инструмент, включително онлайн 
оповестяване на финансовите 
бенефициери в машинночетим 
формат;
2. В съответствие с Директива (ЕС) 
2019/1024 относно отворените данни 
и повторното използване на 
информацията от обществения 
сектор бенефициерите публикуват в 
официален и публично достъпен 
регистър и в стандартизиран, 
сравним, отворен и машинночетим 
формат цялата съответна 
информация, свързана с техните 
проекти, включително, но не само: 
предложения за проекти, декларация 
за липса на конфликт на интереси, 
протоколи от заседания, оценки на 
въздействието, договори, доклади за 
оценка и одитни доклади, а също и 
всички обществени поръчки се 
публикуват на Портала за отворени 
данни на ЕС;
3. Всички публикувани данни следва да 
бъдат на разположение за 
неограничено време. Институциите 
на Съюза и държавите членки следва 
да предлагат сътрудничество в 
областта на логистичните мерки, за 
да се поддържат всички тези данни 
на разположение на широката 
общественост дори след като 
бенефициерът престане да 
съществува.

Or. en

Изменение 108
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
механизма се извършва до 30 юни 2025 
г., когато се очаква да има достатъчно 
информация за изпълнението на 
механизма. Оценката по-специално 
трябва да покаже как подкрепата от 
Съюза, предоставена в рамките на 
механизма, е допринесла за посрещане 
на потребностите на териториите, 
изпълняващи териториалните планове 
за справедлив преход.

2. Междинната оценка на 
механизма се извършва до 30 юни 
2025 г., когато се очаква да има 
достатъчно информация за 
изпълнението на механизма. Оценката 
по-специално трябва да покаже как 
подкрепата от Съюза, предоставена в 
рамките на механизма, е допринесла за 
посрещане на потребностите на 
териториите, изпълняващи 
териториалните планове за справедлив 
преход. В оценката се доказва също 
така по какъв начин подкрепата от 
Съюза, предоставена по линия на 
механизма, е допринесла за постигане 
на целите на политиката на ЕС за 
устойчивост, и по-специално целите 
за 2030 г. в областта на климата и 
енергетиката, и за прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика най-късно до 2040 г.

Or. en

Изменение 109
Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
механизма се извършва до 30 юни 2025 
г., когато се очаква да има достатъчно 
информация за изпълнението на 
механизма. Оценката по-специално 
трябва да покаже как подкрепата от 
Съюза, предоставена в рамките на 
механизма, е допринесла за посрещане 
на потребностите на териториите, 
изпълняващи териториалните планове 
за справедлив преход.

2. Междинната оценка на 
механизма се извършва до 30 юни 2025 
г., когато се очаква да има достатъчно 
информация за изпълнението на 
механизма. Оценката по-специално 
трябва да покаже как подкрепата от 
Съюза, предоставена в рамките на 
механизма, е допринесла за посрещане 
на потребностите на териториите, 
изпълняващи териториалните планове 
за справедлив преход, особено по 
отношение на допълняемостта.
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Or. en

Изменение 110
Искра Михайлова, Мортен  Петерсен, Мартин Хойсик, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Валери Айе, Исаскун Билбао Барандика, Сусана Солис Перес, Каталин 
Чех, Клаудия Гамон, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 15 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В оценката се анализира също 
така по какъв начин подкрепата от 
Съюза, предоставена по линия на 
механизма, е допринесла за постигане 
на целите на политиката на ЕС за 
устойчивост, и по-специално целите 
на Съюза за 2030 г. в областта на 
климата и енергетиката и прехода 
към неутрална по отношение на 
климата икономика в Съюза до 2050 г.

Or. en

Изменение 111
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

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 се извършват от 
Европейската сметна палата в 
съответствие с член 287 от ДФЕС. В 
допълнение към задължителния 
годишен одитен доклад Европейската 
сметна палата издава специален 
доклад за изпълнението на този 
механизъм [... години] след влизането 
в сила на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 112
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовите партньори 
предоставят на Комисията и на всички 
определени одитори всички налични 
документи, необходими на тези органи 
за изпълнение на задълженията им.

2. Финансовите партньори и 
бенефициерите предоставят на 
Комисията, на Европейската сметна 
палата и на всички други определени 
одитори всички налични документи и 
цялата информация, необходими на 
тези органи за изпълнение на 
задълженията им.

Or. en

Изменение 113
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

−1. Финансовите партньори 
оповестяват цялата относима 
информация, включително крайните 
бенефициери, за всеки финансиран 
проект и публикуват тази 
информация на своя уебсайт.

Or. en

Изменение 114
Микулаш Пекса
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 18 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията осигурява 
оповестява публично становищата, 
дадени във връзка с 
избраните/финансираните по линия 
на този механизъм проекти в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 19 от Устава на 
ЕИБ.

Or. en

Изменение 115
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение I – буква А – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Механизъм за свързване на 
Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 
1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа, за изменение на Регламент 
(ЕС) № 913/2010 и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 
67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 
129), изменен с Регламент (ЕС) 
2015/1017 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 юни 2015 г. за 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, Европейския 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси и 
Европейския портал за 
инвестиционни проекти и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 
1).

заличава се
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Or. en

Изменение 116
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение I – буква В – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Дългов инструмент на 
Механизма за свързване на Европа (ДИ 
на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа, за изменение на Регламент 
(ЕС) № 913/2010 и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 
67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 
129).

заличава се

Or. en

Изменение 117
Мария Спираки

Предложение за регламент
Приложение II – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Намаление на емисиите на 
парникови газове

7. Намаление на емисиите на 
парникови газове, когато е приложимо 
за изчисляването

Or. en

Изменение 118
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 7 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Брой запазени работни места

Or. en

Изменение 119
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Брой новосъздадени работни 
места

Or. en

Изменение 120
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 7 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. Ефект върху БВП на 
подкрепяната територия

Or. en


