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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Предложение на Комисията 

В предложението за регламент относно Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и относно Кохезионния фонд се определят основните цели, свързани с 
прилагането на ЕФРР и на Кохезионния фонд.

С настоящия регламент се установява тематична концентрация на национално равнище 
с цел осигуряване на насоки за държавите членки по прилагането на фондовете. В този 
контекст Комисията предлага по-голямата част от ресурсите (от 65% на 85%) да бъде 
разпределена за постигане на цел на политиката 1: „по-интелигентна Европа“ и за 
цел на политиката 2: „по-зелена, нисковъглеродна Европа“, както е определено в 
регламента за установяване на обща разпоредба за всички фондове на ЕС. 

В настоящия регламент също така се установява ограничителен списък на недопустими 
дейности, които не попадат в обхвата на интервенцията на фондовете.

Освен това в настоящия регламент се определят рамката на показателите за 
наблюдение и подходът за някои специфични територии, включващ устойчивото 
градско развитие, както и за най-отдалечените региони.

2. Предложения на докладчика

Като се има предвид, че самите региони могат най-добре да определят своите 
потребности и приоритети, и с цел да се насърчи децентрализираното управление при 
използването на фондовете на ЕС, докладчикът предлага да се запази регионална, а не 
национална тематична концентрация, каквато е предвидена в настоящия регламент.

За да се осигури по-голяма гъвкавост на регионите при използването на ресурси от 
ЕФРР, докладчикът предлага също така разширяване на тематичната концентрация към 
други цели на политиката. В тази връзка, и като се има предвид, че транспортът 
изпълнява основна роля за постигането на приоритетните цели на ЕС, докладчикът 
предлага да се въведе цел на политиката 3 – за „свързана Европа“ – в тематичната 
концентрация.

Поради това, както и за да се предостави на регионите по-голяма гъвкавост в подкрепа 
на други цели на политиката, докладчикът предлага да се намали минималният дял на 
заделените ресурси за цел на политиката 1 – за „по-интелигентна Европа“ – от 60% на 
30% за най-напредналите региони, от 45% на 30% за регионите в преход и от 35% на 
20% за най-слабо развитите региони.

Като се има предвид, че транспортът изпълнява основна роля за постигането на 
приоритетните цели на Европейския съюз, докладчикът предлага да се въведат нови 
конкретни цели, свързани с транспорта:

 конкретна цел, свързана с интелигентната мобилност и качеството на 
транспортните услуги – в рамките цел на политиката 1: „по-интелигентна 
Европа“;
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 конкретна цел, свързана с устойчивата мобилност – в рамките на цел на 
политиката 2: „по-зелена Европа“;

 конкретна цел, свързана с финансирането на фонд за справедлив преход – в 
рамките на цел на политиката 2: „по-зелена Европа“;

 конкретна цел, свързана с мобилността като вектор за териториално сближаване 
– в рамките на цел на политиката 3: „една по-добре свързана Европа“;

 конкретна цел, свързана с достъпа до обществени услуги за транспорт – в 
рамките на цел на политиката 4: „по-социална Европа“.

За да се насърчи използването на финансирането от ЕФРР в сектора на транспорта, 
докладчикът предлага също така да се премахнат някои разпоредби, които ограничават 
използването на ЕФРР за регионалните летища и железопътния подвижен състав.

И накрая, докладчикът внася изменения с цел насърчаване на полезните 
взаимодействия между ЕФРР, Кохезионния фонд и другите инструменти на бюджета 
на ЕС за финансиране на развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(„ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Държавите членки 
следва да спазват задълженията по 
силата на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и да 

(5) При изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(„ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Държавите членки 
следва да спазват задълженията по 
силата на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и да 
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осигурят достъпност съгласно член 9 от 
нея и съгласно законодателството на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на перспективата за 
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
съхраняване, опазване и подобряване на 
качеството на околната среда, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. За да се защити целостта на 
вътрешния пазар, операциите в полза на 
предприятия са в съответствие с 
правилата за държавна помощ, 
определени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС.

осигурят безпрепятствена достъпност 
съгласно член 9 от нея и съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност на продуктите и услугите. 
Държавите членки и Комисията следва 
да се стремят да премахват 
неравнопоставеността, да намаляват 
различията между регионите и да 
насърчават равенството между мъжете и 
жените и интегрирането на 
перспективата за равенство между 
половете, както и да се противопоставят 
на дискриминацията по пол, 
националност, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на 
ангажиментите на Съюза съгласно 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата и действията 
на Съюза за утвърждаване на
устойчивото развитие и целта за 
съхраняване, опазване и подобряване на 
качеството на околната среда, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. За да се защити целостта на 
вътрешния пазар, операциите в полза на 
предприятия са в съответствие с 
правилата за държавна помощ, 
определени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В един все по-свързан свят и с (8) В един все по-свързан свят и с 
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оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 
инструменти за финансиране. С цел да 
се осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за споделяне 
на отговорността между държавите 
членки в усилията им за управление на 
миграцията, ЕФРР следва да осигурява 
подпомагане за улесняване на 
дългосрочната интеграция на 
мигрантите.

оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 
инструменти за финансиране. С цел да 
се осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за споделяне 
на отговорността между държавите 
членки в усилията им за управление на 
миграцията, ЕФРР и Кохезионният 
фонд следва да предоставят подкрепа
за улесняване на дългосрочната 
интеграция на мигрантите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 
регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност за техните 
гражданите, както и за предотвратяване 
на радикализацията, като се разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта с други политики на 
Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да 
допринасят за сигурността в области, в 
които е необходимо да се осигурят 
безопасни и сигурни обществени 
пространства и инфраструктура от 
критично значение, като например 
транспорта и енергетиката.

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 
регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност и сближаване 
за техните гражданите, както и за 
предотвратяване на радикализацията, 
като се разчита на полезното 
взаимодействие и допълняемостта с 
други политики на Съюза, инвестициите 
по ЕФРР следва да допринасят за 
сигурността в области, в които е 
необходимо да се осигурят безопасни и 
сигурни обществени пространства и 
инфраструктура от критично значение, 
като например транспорта и 
енергетиката.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на цялостна мрежа за 
високоскоростна цифрова 
инфраструктура и за насърчаването на 
чиста и устойчива мултимодална 
градска мобилност.

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на трансевропейските 
мрежи на транспортната 
инфраструктура и на цялостна мрежа 
за високоскоростна цифрова 
инфраструктура и за насърчаването на 
чиста, безопасна и устойчива 
мултимодална градска мобилност.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза и да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
включително тези, които са изправени 
пред предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се съсредоточи върху 
ключовите приоритети на Съюза в 
съответствие с целите на политиката, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това 
подпомагането от ЕФРР следва да се 
съсредоточи върху целите на 
политиката за „по-интелигентна Европа 
чрез насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход“ 
и за „по-зелена, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и 
сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза и да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
включително тези, които са изправени 
пред предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се съсредоточи върху 
ключовите приоритети на Съюза в 
съответствие с целите на политиката, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това 
подпомагането от ЕФРР следва да се 
съсредоточи върху целите на 
политиката за „по-интелигентна 
Европа“, „по-зелена, нисковъглеродна 
Европа“, „по-добре свързана Европа“ и 
„по-социална Европа“. Тази тематична 
концентрация следва да бъде постигната 
на регионално равнище, като се дава 
възможност за гъвкавост на равнището 
на отделните програми.
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риска“. Тази тематична концентрация 
следва да бъде постигната на 
национално равнище, като се дава 
възможност за гъвкавост на равнището 
на отделните програми и между трите 
групи държави членки, съставени в 
съответствие с брутния национален 
доход. Освен това в методологията за 
класифициране на държавите членки 
следва да се определи в подробности, 
като се вземе предвид специфичната 
ситуация на най-отдалечените 
региони.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд и ЕФРР следва да бъдат в 
състояние да подкрепят инвестиции в 
околната среда и TEN-T. Що се отнася 
до ЕФРР, списъкът на дейностите 
следва да бъде опростен и да може да се 
подпомагат инвестиции в 
инфраструктура, безопасността на
съществуващите тунели и мостове, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ. И накрая, за да се 
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следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Проектите, свързани с 
трансевропейските транспортни мрежи 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
ще продължат да бъдат финансирани от 
Кохезионния фонд както чрез споделено 
управление, така и чрез режим на пряко 
изпълнение по линия на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ).

(20) Проектите, свързани с 
трансевропейските транспортни мрежи 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013,
ще продължат да бъдат финансирани от 
Кохезионния фонд и ЕФРР както чрез 
споделено управление, така и чрез 
режим на пряко изпълнение по линия на 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Освен това, с цел максимално 
увеличаване на добавената стойност 
на инвестициите в областта на 
транспорта, финансирани изцяло или 
отчасти от бюджета на Съюза, 
следва да се търсят полезни 
взаимодействия между ЕФРР и 
инструментите под пряко 
управление, като например 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ) и финансовите инструменти 
на бъдещата програма „InvestEU“.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез приемането на мерки 
съгласно член 349 от ДФЕС за 
предвиждане на допълнителни 
отпуснати ресурси за най-отдалечените 
региони, за да се компенсират 
допълнителните разходи, направени в 
тези региони поради едно или няколко 
от постоянните ограничения, посочени в 
член 349 от ДФЕС, а именно 
отдалечеността, островния характер, 
малката площ, трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой продукти, като продължителността 
и съчетаването на тези фактори 
сериозно ограничават тяхното развитие. 
Тези ресурси може да включват 
инвестиции, оперативни разходи и 
задълженията за обществени услуги, 
целящи компенсиране на 
допълнителните разходи, причинени от 
тези ограничения. Оперативната помощ 
може да покрива разходи за услуги за 
превоз на товари и помощ за 
стартиращи предприятия за 
транспортни услуги, както и разходите 
по операции, продиктувани от 
задълженията за складиране, от 
прекаления обем и поддръжката на 
производствените средства, както и от 
недостига на човешки капитал на 
местния пазар. За да се защити целостта 
на вътрешния пазар, както и за всички 
операции, съфинансирани от ЕФРР и 
Кохезионния фонд, подпомагането от 
ЕФРР за финансиране на оперативни и 
инвестиционни помощи в най-
отдалечените региони следва да са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ, както е определено в 
членове 107 и 108 от ДФЕС.

(27) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез приемането на мерки 
съгласно член 349 от ДФЕС за 
предвиждане на допълнителни 
отпуснати ресурси за най-отдалечените 
региони, за да се компенсират 
допълнителните разходи, направени в 
тези региони поради едно или няколко 
от постоянните ограничения, посочени в 
член 349 от ДФЕС, а именно 
отдалечеността, островния характер, 
малката площ, трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой продукти, като продължителността 
и съчетаването на тези фактори 
сериозно ограничават тяхното развитие. 
Тези ресурси може да включват 
инвестиции, оперативни разходи и 
задълженията за обществени услуги, 
целящи компенсиране на 
допълнителните разходи, причинени от 
тези ограничения. Оперативната помощ 
може да покрива разходи за услуги за 
превоз на товари, екологосъобразна 
логистика, управление на 
мобилността и помощ за стартиращи 
предприятия за транспортни услуги, 
както и разходите по операции, 
продиктувани от задълженията за 
складиране, от прекаления обем и 
поддръжката на производствените 
средства, както и от недостига на 
човешки капитал на местния пазар. За 
да се защити целостта на вътрешния 
пазар, както и за всички операции, 
съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния 
фонд, подпомагането от ЕФРР за 
финансиране на оперативни и 
инвестиционни помощи в най-
отдалечените региони следва да са в 
съответствие с правилата за държавна 
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помощ, както е определено в 
членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) засилване на капацитета за 
научни изследвания и иновации и на 
въвеждането на модерни технологии;

i) подпомагане на капацитета за 
научни изследвания и иновации и на 
въвеждането на модерни технологии;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) усвояване на ползите от 
цифровизацията за гражданите, 
дружествата и правителствата;

ii) усвояване на ползите от 
цифровизацията за гражданите, 
дружествата и правителствата и 
увеличаване на цифровата 
свързаност;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП;

iii) засилване на растежа,
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) разработване на 
интелигентни, безопасни и 
оперативно съвместими видове 
транспорт;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка v a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване на нискоемисионна 
и мултимодална мобилност;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vi а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) подкрепа за структурната 
промяна с цел преход към 
производство на енергия с ниски 
въглеродни емисии;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на цифровата 
свързаност;

i) повишаване на цифровата 
свързаност и трансграничните връзки;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, сигурна и интермодална 
TEN-T;

ii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, безопасна и сигурна и 
интермодална TEN-T;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, сигурна и интермодална 
мобилност на национално, регионално и 
местно равнище, включително по-добър 
достъп до TEN-T и трансгранична 
мобилност;

iii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, безопасна и сигурна
интермодална мобилност на 
национално, регионално и местно 
равнище, включително по-добър достъп 
до TEN-T, трансгранична мобилност и 
свързаност с най-отдалечените 
региони;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на устойчива 
мултимодална градска мобилност.

iv) насърчаване на устойчива 
мултимодална и достъпна градска 
мобилност, включително чрез ходене, 
колоездене, обществения транспорт и 
споделена мобилност;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) подобряване на достъпа до 
приобщаващи висококачествени 
транспортни услуги;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) гарантиране на равен достъп до 
здравеопазване чрез развитие на 
инфраструктурата, включително 
първичните здравни грижи;

iv) гарантиране на равен достъп до 
здравеопазване чрез развитие на 
инфраструктурата, включително 
първичните здравни грижи, 
включително за селските райони;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в градските райони;

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство, 
сектора на туризма и сигурността в 
градските райони;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културното наследство и сигурността, 
включително за селските и 
крайбрежните райони — посредством 

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културното наследство, сектора на 
туризма и сигурността, включително за 
селските и крайбрежните райони и за 
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водено от общностите местно развитие. най-отдалечените региони —
посредством водено от общностите 
местно развитие;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) предприемане на мерки за 
насърчаване на привлекателността 
на регионите и териториите за 
туристите, която да насърчава 
устойчив туризъм.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до програмите по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, общите ресурси по ЕФРР във 
всяка държава членка се съсредоточават 
на национално ниво в съответствие с 
параграфи 3 и 4.

1. Що се отнася до програмите по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, общите ресурси по ЕФРР във 
всяка държава членка се съсредоточават 
на регионално равнище в съответствие 
с параграфи 3 и 4.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с тематичната 
концентрация на подпомагането за 
държавите членки, които включват 
най-отдалечените региони, ресурсите 
от ЕФРР, отпуснати конкретно за 
програми за най-отдалечените региони и 
тези, отпуснати на всички други 

2. Във връзка с тематичната 
концентрация на подпомагането за най-
отдалечените региони на държавите 
членки, ресурсите от ЕФРР, отпуснати 
конкретно за програми за най-
отдалечените региони и тези, отпуснати 
на всички други региони, се разглеждат 
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региони, се разглеждат поотделно. поотделно.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки се класифицират от 
гледна точка на техния брутен 
национален доход, както следва:

Регионите са класифицирани в 
съответствие с член 102 от 
Регламент (ЕС) № 2018/xxx [нов РОР]:

a) тези, чието съотношение БНД 
възлиза на или надхвърля 100% от 
средния за ЕС („група 1“);

a) по-слабо развити региони, 
чийто БВП на глава от населението е 
по-нисък от 75% от средния БВП на 
ЕС—27 („по-слабо развити региони“);

б) тези, чието съотношение БНД 
възлиза на или надхвърля 75% и е под 
100% от средния за ЕС („група 2“);

б) региони в преход, чийто БВП на 
глава от населението е между 75% и 
100% от средния за ЕС—27 („региони 
в преход“);

в) тези, чието съотношение БНД 
е под 75% от средния за ЕС („група 
3“);

в) по-силно развити региони, 
чийто БВП на глава от населението е 
по-висок от 100% от средния БВП на 
ЕС—27 („по-силно развити региони“).

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член 
съотношението БНД означава 
съотношението между брутния 
национален доход на глава от 
населението на държавата членка, 
измерен по стандарта на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на данни на Съюза 
за периода от 2014 до 2016 г., и 
средния брутен национален доход на 
глава от населението по стандарт на 
покупателна способност на 27-те 
държави членки за същия референтен 

заличава се
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период.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за най-отдалечените райони, те 
трябва да бъдат класифицирани в група 
3.

Що се отнася до програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за най-отдалечените райони, те 
трябва да бъдат класифицирани в 
групата на „по-слабо развитите 
региони“.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите членки от група 1 
трябва да разпределят най-малко 85 % 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2, и 
най-малко 60 % за ЦП1;

a) държавите членки от група 1 
трябва да разпределят най-малко 60% от 
техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) държавите членки от група 2 
трябва да разпределят най-малко 40% от 
техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 30% за ЦП2; 

б) държавите членки от група 2 
трябва да разпределят най-малко 20% от 
техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 30% за ЦП2; 
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) държавите членки от група 3 
трябва да разпределят най-малко 35 % 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 30 % за ЦП2.

в) държавите членки от група 3 
трябва да разпределят най-малко 15% от 
техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 30% за ЦП2.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в инфраструктура; a) инвестиции в инфраструктура, 
по-специално с европейска добавена 
стойност в транспортните, 
енергийните и цифровите 
трансевропейски мрежи и за 
повишаването на безопасността на 
съществуващите транспортни 
инфраструктури като мостове и 
тунели;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции в устойчива 
градска мобилност, както и в 
обществения транспорт и 
велосипедни алеи;
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) финансиране за закупуване на 
подвижен състав за железопътния 
транспорт;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да допринесе за постигането на 
специфичната цел по ЦП1, посочена в 
член 2, параграф 1, буква а), подточка 
iv), ЕФРР подпомага и обучението, 
ученето през целия живот и 
образователните дейности.

С цел да допринесе за постигането на 
специфичната цел по ЦП1, посочена в 
член 2, параграф 1, буква а), подточка 
iv), и специфичната цел по ЦП4, 
определена в член 2, параграф 2, буква 
г), ЕФРР подпомага и обучението, 
ученето през целия живот и 
образователните дейности.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сумата, прехвърлена от ЕФРР 
към инструмента по Механизма за 
свързване на Европа, се използва в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) [нов Регламент за 
МСЕ].

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в TEN-T; б) инвестиции в TEN-T и 
устойчива мобилност;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в летищна 
инфраструктура с изключение на най-
отдалечените региони;

заличава се

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в съоръжения за 
третиране на остатъчни отпадъци;

ж) инвестиции в съоръжения за 
третиране на остатъчни отпадъци с 
изключение на най-отдалечените 
региони;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) финансиране за закупуване на 
подвижен състав в железопътния 
транспорт, освен в случаите, когато 
това е свързано с:

заличава се

i) освобождаване от отговорност 
във връзка със задължението за 
обществени услуги чрез процедура за 
обществена поръчка съгласно 
Регламент 1370/2007, както е 
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изменен.

ii) предоставяне на услуги на 
железопътен превоз по линии, изцяло 
отворени за конкуренцията, като 
бенефициерът е нов участник, който 
отговаря на условията за 
финансиране съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/xxxx [Регламент за 
инвестициите в ЕС].

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със задължението 
си за докладване съгласно член [38, 
параграф 3, буква д), подточка i)] от 
Финансовия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета информация относно 
изпълнението съгласно приложение II.

3. В съответствие със задължението 
си за докладване съгласно член [38, 
параграф 3, буква д), подточка i)] от 
Финансовия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета информация относно 
изпълнението съгласно приложение II. 
Тази информация осигурява също 
така извършването на качествена 
оценка на напредъка по отношение на 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 2.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР подпомага интегрираното 
териториално развитие въз основа на 
териториални стратегии в съответствие 
с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби] с акцент върху градските 
райони („устойчиво градско развитие“) 
в рамките на програмите по двете цели, 
посочени в член 4, параграф 2 от същия 

1. ЕФРР подпомага интегрираното 
териториално развитие въз основа на 
териториални стратегии в съответствие 
с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби] с акцент върху градските 
райони („устойчиво градско развитие“ и 
„планове за устойчива градска 
мобилност“ (ПУГМ) в рамките на 
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регламент. програмите по двете цели, посочени в 
член 4, параграф 2 от същия регламент.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специалните допълнителни 
средства за най-отдалечените региони се 
използват за компенсиране на 
допълнителните разходи, направени в 
тези региони поради едно или няколко 
от постоянните ограничения, посочени в 
член 349 от ДФЕС.

1. Член 3 не се прилага за 
допълнителните средства, отпускани 
специално за най-отдалечените 
региони. Специалните допълнителни 
средства за най-отдалечените региони се 
използват за компенсиране на 
допълнителните разходи, направени в 
тези региони поради едно или няколко 
от постоянните ограничения, посочени в 
член 349 от ДФЕС.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Чрез дерогация от член 4, 
параграф 1 ЕФРР може да предоставя 
подкрепа за продуктивни инвестиции 
в предприятия от най-отдалечените 
региони, независимо от размера на 
тези предприятия.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – точка 1 - колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

1. Конкурентоспособна и по-
интелигентна Европа чрез укрепване 
на нейното икономическо, социално и 
териториално сближаване и чрез 
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насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (2) (3)

3. По-добре свързана 
Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност 
на ИКТ

RCO 43 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
TEN-T

RCR 55 — Ползватели 
на новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани пътища

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други

RCR 56 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената пътна 
инфраструктура

RCO 45 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената 
железопътна 
инфраструктура

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други

RCR 57 — Дължина на 
железопътните линии в 
експлоатация, 
оборудвани с 
Европейската система за 
управление на 
железопътното 
движение

RCO 47 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — TEN-T

RCR 58 — Годишен 
брой пътници по 
подпомаганите 
железопътни линии

RCO 48 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — други

RCR 59 — Товарни 
превози с железопътен 
транспорт
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RCO 49 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
TEN-T

RCR 60 — Товарни 
превози по вътрешни 
водни пътища

RCO 50 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
други

RCO 51 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни 
пътища — TEN-T

RCO 52 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни 
пътища — други

RCO 53 — Железопътни 
гари и съоръжения —
нови или модернизирани

RCO 54 —
Интермодални връзки —
нови или модернизирани

RCO 100 — Брой на 
пристанищата, получили 
подкрепа

RCO 55 — Дължина на 
новите трамвайни линии 
и линии на метрото

RCR 62 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
обществения транспорт

RCO 56 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизираните 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCR 63 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
нови/модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCO 57 —
Екологосъобразен 
подвижен състав за 
обществения транспорт

RCR 64 — Годишен 
брой на лицата, 
използващи специално 
предназначената 
велосипедна 
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инфраструктура

RCO 58 — Подкрепяна 
велосипедна 
инфраструктура

RCO 59 — Подкрепяна 
инфраструктура за 
алтернативни горива 
(пунктове за зареждане)

Изменение

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (2) (3)

3. По-добре свързана 
Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност 
на ИКТ

RCO 43 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
TEN-T

RCR 55 — Ползватели 
на новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани пътища

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други

RCR 56 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената пътна 
инфраструктура

RCO 45 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената 
железопътна 
инфраструктура 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
пътища — други

— брой пътни и 
железопътни мостове 
и тунели, 
инспектирани на всеки 
три години и добре 
поддържани с цел 
безопасност

RCO 47 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — TEN-T

RCO 48 — Дължина на 
новите железопътни 
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линии, получили 
подкрепа — други 

RCO 49 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
TEN-T 

RCR 57 — Дължина на 
железопътните линии в 
експлоатация, 
оборудвани с 
Европейската система за 
управление на 
железопътното 
движение, 
включително 
трансгранични 
железопътни връзки, 
оборудвани с ERTMS 
системи

RCO 50 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
други 

RCO 51 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни 
пътища — TEN-T

RCR 58 — Годишен 
брой пътници по 
подпомаганите 
железопътни линии за 
разстояния под 50 km, 
между 50 и 300 km и 
над 300 km

RCO 52 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни 
пътища — други

RCO 53 — Железопътни 
гари и съоръжения —
нови или модернизирани 

RCR 59 — Товарни 
превози с железопътен 
транспорт

— включително брой 
на железопътните 
гари, съответстващи 
на Регламента на 
Комисията за 
достъпността на 
железопътната 
система (TSI-PRM)

— брой товарни 
вагони, преоборудвани с 
LL спирачни калодки за 
намаляване на шума

RCO 54 —
Интермодални връзки —

RCR 60 — Товарни 
превози по вътрешни 
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нови или модернизирани водни пътища

RCO 100 — Брой на 
пристанищата, получили 
подкрепа

RCO 55 — Дължина на 
новите трамвайни линии 
и линии на метрото

RCO 56 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизираните 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCR 62 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
обществения транспорт

RCO 57 —
Екологосъобразен 
подвижен състав за 
обществения транспорт

RCR 63 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
нови/модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCO 58 — Подкрепяна 
пешеходна и
велосипедна 
инфраструктура

— Годишен брой на 
ползвателите на 
велосипеди

RCO 59 — Подкрепяна 
инфраструктура за 
алтернативни горива 
(пунктове за зареждане)

— Пазарен дял на 
интермодалния 
транспорт 
(разпределение по 
видове) на ползватели 
на лични автомобили, 
обществен транспорт 
(метро — трамваи —
автобуси), съвместно 
ползване на 
автомобили и 
споделено пътуване с 
автомобили, 
велосипеди и 
пешеходци

RCO 60 — Градове с 
нови или модернизирани 
цифровизирани системи 
за градски транспорт

RCR 64 — Годишен 
брой на лицата, 
използващи специално 
предназначената 
пешеходна и
велосипедна 
инфраструктура
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Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (2) (3)

5. Европа по-близо до 
гражданите чрез 
насърчаване на 
устойчивото и 
интегрирано развитие на 
градските, селските и 
крайбрежните райони и 
на местните инициативи

RCO 74 — Жители, 
обхванати от стратегии 
за интегрирано градско 
развитие

RCR 76 —
Заинтересовани страни, 
участващи в 
подготовката и 
прилагането на 
стратегиите за градско 
развитие

RCO 75 — Интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

RCR 77 —
Туристи/посещения в 
подпомогнатите обекти* 

RCO 76 — Съвместни 
проекти

RCR 78 — Ползватели 
на подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата и 
туризма

Изменение

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (2) (3)

5. Европа по-близо до 
гражданите чрез 
насърчаване на 
устойчивото и 
интегрирано развитие на 
градските, селските и 
крайбрежните райони и 
на местните инициативи

RCO 74 — Жители, 
обхванати от стратегии 
за интегрирано градско 
развитие

RCR 76 —
Заинтересовани страни, 
участващи в 
подготовката и 
прилагането на 
стратегиите за градско 
развитие

— брой съществуващи 
планове за устойчива 
градска мобилност 

RCR 77 —
Туристи/посещения в 
подпомогнатите обекти* 
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(ПУГМ)

RCO 75 — Интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

RCO 76 — Съвместни 
проекти

— Проекти за 
устойчив туризъм, при 
които могат да бъдат 
посочени ситуации от 
полза както за 
туристите, така и за 
жителите

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културния, 
природния, 
историческия и 
индустриалния
туризъм

RCR 78 — Ползватели 
на подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на 
културата и 
екотуризъм

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение II – таблица 1 – точка 1 - колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

1. Конкурентоспособна и по-
интелигентна Европа чрез укрепване 
на нейното икономическо, социално и 
териториално сближаване и чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение II – таблица 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (3) (4)

3. По-добре свързана CCO 14 — Пътища на CCR 13 — Икономии на 
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Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност 
на ИКТ

TEN-T: Нови и 
модернизирани пътища

време благодарение на 
подобрената пътна
инфраструктура

CCO 15 — Железопътни 
линии на TEN-T: Нови и 
модернизирани 
железопътни линии

CCR 14 — Брой 
пътници на година, 
обслужвани чрез 
подобрен железопътен 
транспорт

CCO 16 — Разширяване 
и модернизиране на 
трамвайни линии и 
линии на метрото

CCR 15 — Брой 
потребители на година, 
обслужвани от нови и 
модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото

Изменение

Цел на политиката Краен продукт Резултати

(1) (3) (4)

3. По-добре свързана 
Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност
на ИКТ

CCO 14 — Пътища на 
TEN-T: Нови и 
модернизирани пътища

CCR 13 — Икономии на 
време благодарение на 
подобрената пътна 
инфраструктура

— намаляване на 
претовареността чрез 
разширяване на 
пътната 
инфраструктура

CCO 15 — Железопътни 
линии на TEN-T: Нови и 
модернизирани 
железопътни линии

— брой на 
регионалните 
трансгранични 
железопътни връзки, 
които са изоставени 
или демонтирани 
(липсващи връзки)

CCR 14 — Брой 
пътници на година, 
обслужвани чрез 
подобрен железопътен 
транспорт

— брой на 
трансграничните 
железопътни връзки, 



AD\1171145BG.docx 31/33 PE626.999v04-00

BG

които са липсвали 
като връзки и са били 
възстановени

CCO 16 — Разширяване 
и модернизиране на 
трамвайни линии и 
линии на метрото, 
както и пешеходна и 
велосипедна 
инфраструктура

CCR 15 — Брой 
потребители на година, 
обслужвани от нови и 
модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото, 
както и пешеходци и 
велосипедисти
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