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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обща информация

Въздействието на политиката на сближаване върху развитието на транспортната 
инфраструктура до момента и по този начин върху социално-икономическото развитие 
на държавите от Европейския съюз определено е положително. Фондовете на ЕС имат 
силно въздействие върху икономическия растеж, инвестиционната дейност и пазарите 
на труда, както и върху развитието на единно европейско транспортно пространство и 
върху вътрешния и външния баланс на икономиките на държавите членки. 
Изпълнението на политиката на сближаване допринася за намаляване не само на 
разстоянието между отделните държави членки, но и на различията в развитието между 
регионите.

Научните изследвания ясно показват, че структурните и инвестиционните фондове 
значително са увеличили растежа на БВП и са ускорили сближаването на икономиките 
на държавите членки. Европейските фондове също така са стимул за значително 
увеличаване на заетостта в най-слабо развитите региони и намаляване на безработицата 
на национално равнище. 

Политиката на сближаване осигурява ефективна подкрепа за процеса на създаване на 
нови работни места и финансира програми за подобряване на уменията на служителите, 
като по този начин подпомага адаптирането към променящите се условия за заетост на 
пазара на труда. Политиката на сближаване и нейните инструменти продължават да 
бъдат най-важните фактори за ускоряване на развитието в много държави — членки на 
ЕС. Кохезионният фонд е най-ефективният от финансовите инструменти за постигане 
на целите за сближаване чрез изпълнение на стратегически проекти в областта на 
опазването на околната среда и мрежите TEN-T.

На 29 май 2018 г. Комисията публикува проект на предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния 
фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях 
и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за 
управление на границите и визите, наричан по-долу „рамковият регламент“. Основната 
цел на този акт е да се рационализират и уеднаквят правилата за използване на 
фондовете при споделено управление в периода 2021—2027 г. 

Проектът за регламент определя бюджет за икономическо, социално и териториално 
сближаване в размер на 330,6 милиарда евро. Тази сума включва 41,394 милиарда евро 
за Кохезионния фонд, от които 10 милиарда евро са заделени за използване в рамките 
на Механизма за свързване на Европа. 

Позицията на докладчика

Поради това, че новото предложение е от изключително техническо и подробно 
естество, докладчикът се съсредоточи основно върху аспектите, които засягат пряко 
инвестициите в транспорта.
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Докладчикът се съгласява с ключовата цел, довела до изготвянето на проекта за рамков 
регламент, т.е. необходимостта от значително намаляване на ненужната 
административна тежест, като същевременно се гарантира висока степен на сигурност 
по отношение на законосъобразността и редовността на разходите. По мнение на 
докладчика е необходимо процедурите да станат по-гъвкави, за да се адаптират 
правилата за използване на съществуващите програми към променящите се 
потребности и икономически условия, както и да се съгласуват по-добре тези програми 
с приоритетите на ЕС.

Докладчикът счита, че все още има възможности за опростяване и рационализиране на 
прилагането, които Комисията до момента не е използвала. Така например някои 
решения, разработени по време на последните изменения на Регламент № 1303/2013 
(т.нар. „Омнибус“), не бяха включени от Комисията в представеното от нея 
предложение. Освен това не всички предложени от Комисията решения ще послужат за 
опростяване и рационализиране на прилагането.

По отношение на средствата, прехвърлени от Кохезионния фонд към Механизма за 
свързване на Европа, 30% от тези средства незабавно се предоставят на всички държави 
— бенефициери на Кохезионния фонд, на конкурентна основа, а 70% се предоставят на 
националните пакети, докато през периода 2014—2020 г. всички средства по КФ бяха 
разпределени за националните пакети с тригодишен период за използване в рамките на 
тези пакети, а след това се предоставяха на конкурентни начала. 

Докладчикът не подкрепя предложението за незабавно прехвърляне на 30% от 
средствата от средствата, разпределени по Кохезионния фонд за Механизма за 
свързване на Европа, в полза на всички държави членки, които отговарят на условията 
за подпомагане по КФ. Докладчикът счита, че целият трансфер на 10 милиарда евро от 
Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа следва да бъде разделен на 
национални финансови пакети (с ограничен срок за използване) пропорционално на 
приноса на отделните държави членки. Това решение върши работа в настоящата 
Финансова перспектива и не съществува съществено или практическо основание за 
намаляване на националните пакети на 70%.

Комисията също така предлага да се намали процентът на съфинансиране от сегашните 
85% на 70% за по-слабо развитите региони, което ще изисква много по-голямо участие 
на националните ресурси в изпълнението на програмите, които се осъществяват с 
средства, прехвърлени от Кохезионния фонд. 

Това означава, че големите инвестиции в транспортната инфраструктура, които се 
осъществяват със средства, прехвърлени от Кохезионния фонд, ще изискват по-голям 
принос от националния бюджет. Такова решение ще направи невъзможно 
осъществяването на много инвестиции и същевременно ще има отрицателно 
въздействие главно върху инвестициите в транспортния сектор, които са особено 
капиталоемки и повечето от тях нямаше да бъдат осъществени без практикуваното до 
момента съфинансиране. Предложеното намаление на равнището на съфинансиране от 
страна на КФ и увеличаването на националното съфинансиране не само ще повишат 
чувството за отговорност на държавите членки, но също така ще блокират 
изпълнението на много инфраструктурни проекти. 

Комисията предлага да се замени правилото „n + 3“, което понастоящем е в сила, с
правило „n + 2“. Правилото „n + 3“ е особено полезно за сложни, широкомащабни 
инвестиционни проекти, генериращи високи разходи, и предоставя времевата рамка, 
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необходима за всички фази от жизнения цикъл на проекта. Сред тези проекти се 
включват и транспортните проекти. Правилото „n + 2“ не гарантира ускоряване на 
инвестиционния процес, а само увеличава санкциите за държавите членки, които не 
сертифицират средства с подходящ темп. В резултат на това може да не е възможно да 
се запази темпът на изпълнение на програмата, определен в правилото „n + 2“, а 
държавите ще загубят значителна част от разпределените средства.

Докладчикът също така изразява загриженост във връзка с планираното намаляване на 
ресурсите на Кохезионния фонд, както и относно премахването на принципа на КФ, 
който осигурява една трета от общия размер на отпуснатите средства. Предложената 
сума за Кохезионния фонд за периода 2021—2027 г. е 41,4 милиарда евро в сравнение 
със 75,8 милиарда евро в настоящата перспектива, което представлява намаление от 
45% в реално изражение. В същото време брутният национален доход на държавите –
бенефициери на Кохезионния фонд не се е увеличил в същия мащаб. Подобно 
значително намаляване на средствата по Кохезионния фонд ще ограничи възможността 
за посрещане на големи инвестиционни нужди в основната транспортна 
инфраструктура в държавите – бенефициери на Кохезионния фонд.

Докладчикът също така повдига възражения относно списъка с основните условия, 
предложен в приложението към регламента, по-специално по отношение на
транспортния сектор. Особено спорна е необходимостта от включване в документа за 
цялостно планиране на транспорта на информация относно бюджетните ресурси, 
необходима за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на 
съществуващата и планираната инфраструктура. 

Докладчикът изразява също така съмнения относно връзката между изразходването на 
средствата на ЕС и принципите на правовата държава. Само обективни, 
неполитизирани и недискриминационни критерии ще доведат до очакваните резултати 
в това отношение. В същото време докладчикът посочва, че проектът за регламент 
относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава в държавите членки, както е представен от 
Комисията, не отговаря на горепосочените критерии. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Финансирането на 
политиката на сближаване за 
периода 2021 – 2027 г. следва да се 
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увеличи, както е описано в приетата 
от Европейския парламент 
резолюция, или най-малкото да се 
запази на същото равнище, както при 
настоящата многогодишна 
финансова рамка.

Изменение 2Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета, на основание 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
се прилагат към настоящия регламент. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламенти определят по-
специално процедурата за създаване и 
изпълнение на бюджета чрез 
безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
и предвиждат проверки на 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание член 322от ДФЕС засягат 
също защитата на бюджета на Съюза в 
случай на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата 
държава в държавите членки, тъй като 
зачитането на тези принципи е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

(6) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета, на основание 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
се прилагат към настоящия регламент. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламенти определят по-
специално процедурата за създаване и 
изпълнение на бюджета чрез 
безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
и предвиждат проверки на 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание член 322от ДФЕС засягат 
мерките, свързващи ефективността 
на фондовете с доброто икономическо 
управление и защитата на бюджета на 
ЕС в случай на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата 
държава в държавите членки, тъй като 
зачитането на доброто икономическо 
управление и принципите на 
правовата държава е съществена 
предпоставка за добро и ефективно
финансово управление на 
финансирането от ЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
фондовете ще допринесат за 
координиране на действията по климата 
и постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата.

(9) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
фондовете ще допринесат за 
интегриране на справедливия енергиен 
преход и действията по климата за
постигане на общата цел за 
изразходване на поне 25 % от бюджета 
на ЕС в подкрепа на целите, свързани с 
изменението на климата, през периода 
на МФР 2021 – 2027 г., както и 30 % 
възможно най-скоро и най-късно до 
2027 г., по-специално чрез 
преструктуриране на въгледобивните 
региони, наред с другото, чрез Фонда 
за справедлив енергиен преход.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Финансирането за политиката 
на сближаване в периода 2021—2027 г. 
следва да се запази поне на равнището 
на бюджета за 2014—2020 г., за да се 
гарантира постигането на основните 
цели на политиката, изпълнението 
на големи инвестиционни проекти и 
намаляването на различията в 
развитието на регионите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по-интелигентна Европа чрез a) конкурентоспособна, по-
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насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход;

интелигентна и устойчива Европа чрез
засилване на нейното икономическо, 
социално и териториално 
сближаване и чрез намаляване на 
националните и регионалните 
социално-икономически асиметрии и
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 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 
риска,

б) по-зелена, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и 
сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към структурните 
промени и изменението на климата и 
превенция и управление на риска;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ;

в) по-свързана и по-добре свързана 
Европа чрез подобряване на 
устойчивия транспорт, безопасната
и интелигентна мобилност, 
интермодалността, оперативната 
съвместимост, по-специално в 
транспортния сектор, както и 
регионална свързаност на ИКТ, 
включително намаляване на 
изолацията на най-отдалечените 
региони чрез инвестиране в тяхната 
достъпност и поемане на 
ангажимент за „зелена“ мобилност.
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по-сближена Европа чрез подкрепа 
за интегрирането на хората с 
увреждания.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изпълнява 
сътрудничеството между най-
отдалечените региони по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество (Interreg)“ при непряко 
управление.

3. Комисията може да изпълнява 
сътрудничеството между най-
отдалечените региони по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество (Interreg)“ при непряко 
управление с предварителното 
съгласие на страните.

Обосновка

Внася се пояснение във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество 
(Interreg)“ в съответствие с член 60 от предложението за регламент на ЕС 
COM(2018) 374. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, представляващи 
партньорите на равнището на Съюза, по 
изпълнението на програмите.

4. Поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, представляващи 
партньорите на равнището на Съюза, по 
изпълнението на програмите и докладва 
за резултата на Европейския 
парламент и на Съвета.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка представя 
споразумението за партньорство на 
Комисията преди или едновременно с 
подаването на първата програма.

2. Държавата членка представя 
споразумението за партньорство на 
Комисията преди или едновременно с 
подаването на първата програма, но не 
по-късно от 31 декември 2021 г.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, а 
където е целесъобразно - и обосновка за 
използването на модела за постигане на 
резултати на InvestEU, като се вземат 
предвид препоръките за отделните 
държави;

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, а 
където е целесъобразно – и обосновка за 
използването на модела за постигане на 
резултати на InvestEU, като се вземат 
предвид, наред с други, и препоръките 
за отделните държави;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
споразумението за партньорство и на 
съответствието му с настоящия 
регламент и с правилата за отделните 
фондове. В оценката си Комисията 
отчита по-специално съответните 
препоръки за отделните държави.

1. Комисията прави оценка на 
споразумението за партньорство и на 
съответствието му с настоящия 
регламент и с правилата за отделните 
фондове. В оценката си Комисията 
отчита разпоредбите на членове 4 и 8 и 
според случая съответните препоръки за 
отделните държави.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да прави 
коментари до три месеца след датата на 
представяне на споразумението за 
партньорство от държавата членка.

2. Комисията може да прави 
коментари до два месеца след датата на 
представяне на споразумението за 
партньорство от държавата членка.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на споразумението за партньорство, 
като отчита коментарите на Комисията.

3. В срок до един месец държавата 
членка прави преглед на 
споразумението за партньорство, като 
отчита коментарите, получени от
Комисията.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се одобрява 
споразумението за партньорство, не по-
късно от четири месеца след датата на 
подаването на това споразумение от 
съответната държава членка. 
Споразумението за партньорство не 
може да се изменя.

4. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се одобрява 
споразумението за партньорство, не по-
късно от четири месеца след датата на 
първото подаване на това 
споразумение от съответната държава 
членка. Споразумението за 
партньорство не може да се изменя.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)



PE627.581v02-00 12/45 AD\1169258BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Посочените в параграф 1 суми 
се използват в рамките на 
подходящия компонент на InvestEU за 
проекти, изпълнявани от 
съответната държава членка.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или 
плащания трябва да бъдат 
пропорционални, да зачитат 
равноправното третиране на държавите 
членки и да вземат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, по-
специално равнището на безработицата, 
равнището на бедност или социално 
изключване в съответната държава 
членка спрямо средното за Съюза 
равнище и въздействието на спирането 
върху икономиката на съответната 
държава членка. Въздействието на 
спирането върху програми, които са от 
решаващо значение за справяне с 
неблагоприятни икономически или 
социални условия, е специфичен 
фактор, който следва да се вземе 
предвид.

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или 
плащания трябва да бъдат 
пропорционални, да зачитат 
равноправното третиране на държавите 
членки и да вземат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, по-
специално равнището на безработицата, 
равнището на бедност или социално 
изключване в съответната държава 
членка спрямо средното за Съюза 
равнище и въздействието на спирането 
върху икономиката на съответната 
държава членка. Въздействието на 
спирането върху програми, които са от 
решаващо значение за справяне с 
неблагоприятни структурни, 
икономически или социални условия, 
като тези в най-отдалечените 
региони, е специфичен фактор, който 
следва да се вземе предвид.

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Обвързването на политиката на 
сближаване с европейския семестър не може да води до спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или на плащания в регионите, в които е налице 
неизпълнение на задълженията от държавата, а не от самите региони.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) свързаните видове действия, 
включително списък на планираните 
операции от стратегическо значение и 
на техния очакван принос за 
постигането на тези специфични цели и 
за макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, където 
е целесъобразно;

i) свързаните видове действия, 
включително списък на планираните 
операции от стратегическо значение и 
на техния очакван принос за 
постигането на тези специфични цели и 
за макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, където 
е целесъобразно, както и график;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
програмата и на съответствието ѝ с 
настоящия регламент и с регламентите 
за отделните фондове, както и на 
съответствие ѝ със споразумението за 
партньорство. В оценката си Комисията 
отчита по-специално съответните 
препоръки за отделните държави.

1. Комисията прави оценка на 
програмата и на съответствието ѝ с 
настоящия регламент и с регламентите 
за отделните фондове, както и на 
съответствие ѝ със споразумението за 
партньорство. В оценката си Комисията 
отчита разпоредбите на членове 4 и 8 и 
според случая съответните препоръки за 
отделните държави.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да направи 
коментари в срок от три месеца от 
датата на подаване на програмата от 
държавата членка.

2. Комисията може да направи 
коментари в срок от два месеца от 
датата на подаване на програмата от 
държавата членка.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на програмата, като отчита коментарите
на Комисията.

3. Държавата членка прави преглед 
на програмата, като отчита коментарите, 
получени от Комисията.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение, с което 
одобрява програмата не по-късно от 
шест месеца след датата на 
представяне на програмата от държавата 
членка.

4. Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение, с което 
одобрява програмата не по-късно от 
четири месеца след датата на първото
представяне на програмата от държавата 
членка.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
изменението и на неговото съответствие 
с настоящия регламент и регламентите 
за отделните фондове, включително 
изисквания на национално равнище, и 
може да направи коментари в срок от 
три месеца от представянето на 
изменената програма.

2. Комисията прави оценка на 
изменението и на неговото съответствие 
с настоящия регламент и регламентите 
за отделните фондове, включително 
изисквания на национално равнище, и 
може да направи коментари в срок от 
два месеца от представянето на 
изменената програма.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на изменената програма, като отчита 
коментарите на Комисията.

3. В срок до един месец държавата 
членка прави преглед на изменената 
програма, като отчита коментарите, 
получени от Комисията.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията одобрява 
изменението на дадена програма не по-
късно от 6 месеца след представянето
ѝ от държавата членка.

4. Комисията одобрява 
изменението на дадена програма не по-
късно от четири месеца след първото ѝ
представяне от държавата членка.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. По отношение на най-
отдалечените региони държавата 
членка може да прехвърли по време на 
програмния период до 10% от 
първоначално разпределените 
средства за даден приоритет и не 
повече от 5% от бюджета на 
програмата към друг приоритет на 
един и същ фонд в рамките на същата 
програма.

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Поради тази причина за най-
отдалечените региони е необходима повече гъвкавост по отношение на прехвърлянето 
на средства от един приоритет към друг в рамките на една и съща програма, като по 
този начин ще се даде възможност за преодоляване на структурни и неочаквани 
ограничения, по-специално бедствия, предизвикани от изменението на климата.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за подпомагане от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и за подпомагане от 
Кохезионния фонд: 2,5%;

a) за подпомагане от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и за подпомагане от 
Кохезионния фонд: 2,5%; за най-
отдалечените региони – 4%;

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Тези допълнителни разходи оказват 
въздействие и върху управлението, контрола и мониторинга на програмите.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за подпомагане от ЕСФ+: 4% и за 
програмите по член 4, параграф 1, буква 
в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+: 
5%;

б) за подпомагане от ЕСФ+: 4%, 
както и 5% за най-отдалечените 
региони, а за програмите по член 4, 
параграф 1, буква в), подточка vii) от 
Регламента за ЕСФ+: 5%;

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Тези допълнителни разходи оказват 
въздействие и върху управлението, контрола и мониторинга на програмите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за подпомагане от ЕФМДР: 6%; в) за подпомагане от ЕФМДР: 6%; 
за най-отдалечените региони – 7%;

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Тези допълнителни разходи оказват 
въздействие и върху управлението, контрола и мониторинга на програмите.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за всяка програма 
до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, 
30 септември и 30 ноември всяка 
година в съответствие с образеца, 
съдържащ се в приложение VI.

Управляващият орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за всяка програма 
до 31 май и 30 ноември всяка година в 
съответствие с образеца, съдържащ се в 
приложение VII.

Обосновка

Управлението на програмите е доста сложно и заличаването на някои данни би 
улеснило изпълнението им.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първото предаване на данни се 
извършва до 31 януари 2022 г., а 
последното — до 31 януари 2030 г.

Първото предаване на данни се 
извършва до 31 май 2022 г., а 
последното — до 31 януари 2030 г.
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Обосновка

Управлението на програмите е доста сложно и заличаването на някои данни би 
улеснило изпълнението им.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган гарантира, 
че не в срок от 6 месеца след 
одобряването на програмата е налице 
уебсайт, на който е на разположение 
информация за програмите, за които той 
отговаря, като тя обхваща целите на 
програмите, дейностите, наличните 
възможности за финансиране и 
постиженията.

1. Управляващият орган гарантира, 
че в срок от 6 месеца след одобряването 
на програмата е налице уебсайт, на 
който е на разположение информация за 
програмите, за които той отговаря, като 
тя обхваща целите на програмите, 
дейностите, график на поканите за 
представяне на предложения, 
наличните възможности за финансиране 
и постиженията.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Не се избират за финансиране от 
фондовете операции, които са били 
физически завършени или изцяло 
изпълнени преди подаването на 
заявлението за финансиране по 
програмата до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени или не.

6. Не се избират за финансиране от 
фондовете операции, които са били 
физически завършени или изцяло 
изпълнени преди подаването на 
заявлението за финансиране по 
програмата до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени или не. 
Настоящият параграф не важи за 
помощта, предвидена в член 21 от 
Регламент (ЕС) № XXX (относно 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство) във връзка с 
обезщетението за допълнителни 
разходи, свързани с продуктите на 
рибарството и аквакултурата, в най-
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отдалечените региони и операциите, 
свързани със специалните 
допълнителни разпределени средства 
за най-отдалечените региони в 
Регламент (ЕС) XXXX (ЕФРР и 
Кохезионния фонд).

Обосновка

Внася се пояснение, че този параграф не важи за ЕФМДР съгласно член 21 от 
предложението на Комисията, нито за ЕФРР и Кохезионния фонд, по-конкретно във 
връзка със специалните допълнителни разпределени средства за най-отдалечените 
региони.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятия от трети държави 
могат да участват в тръжни 
процедури по финансирани от ЕС 
проекти само тогава, когато и 
предприятията от ЕС имат 
възможност да участват в процедури 
за възлагане на обществени поръчки в 
държавите по произход на тези 
предприятия.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 61 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61a

Държавна помощ

Операциите, финансирани по 
програмите, обхванати в настоящия 
регламент, се считат за 
съответстващи на правилата на ЕС 
за държавните помощи.
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Обосновка

Автоматичното съответствие ще спомогне за по-ефективното управление на 
програмите.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията приема акт за 
изпълнение за определяне на формата, 
който да се използва за докладване на 
нередности в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 109, параграф 2, за да гарантира 
еднакви условия за изпълнението на 
настоящия член.

11. Комисията приема акт за 
изпълнение за определяне на формата, 
който да се използва за докладване на 
нередности в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 109, параграф 2, за да гарантира 
еднакви условия и правила за 
изпълнението на настоящия член.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички етапи на процедурите се 
изпълняват чрез електронни услуги и 
са напълно прозрачни.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 2021 г.: 0,5%; a) 2021 г.: 1%;

Изменение 40

Предложение за регламент
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Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: 0,5%; б) 2022 г.: 1,0%;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 0,5%; в) 2023 г.: 2%;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 0,5%; г) 2024 г.: 2,5%;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 2025 г.: 0,5%; д) 2025 г.: 2,5%;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) 2026 г.: 0,5% е) 2026 г.: 2,5%

Изменение 45
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Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) 2027 – 2029 г.: 3%

Обосновка

Предвид структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените 
региони, което води до допълнителни ограничения и разходи за тяхното развитие, 
член 349 от ДФЕС им дава специален статут. Запазването на настоящите ставки на 
предварително финансиране, предвидени в член 134 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е 
от съществено значение за изпълнението на програмите.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за 
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021—2027 г., възлизат на 
330 624 388 630 EUR по цени от 2018 г.

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021—2027 г., възлизат на 372 
197 000 000 EUR по цени от 2018 г.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Инвестиции 
за растеж и работни места“ възлизат на 
97,5% от глобалните средства (т.е. 
общо 322 194 388 630 EUR) и се 
разпределят, както следва:

1. Средствата за цел „Инвестиции 
за растеж и работни места“ възлизат на 
97,5% от глобалните средства и се 
разпределят, както следва:

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 61,6% (т.е. общо 198 621 593 157 
EUR) за по-слабо развитите региони,

a) 61,6% за по-слабо развитите 
региони;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 14,3% (т.е. общо 45 934 516 595 
EUR) за регионите в преход,

б) 14,3% за регионите в преход;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10,8% (т.е. общо 34 842 689 000 
EUR) за по-силно развитите региони,

в) 10,8% за по-силно развитите 
региони;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 12,8% (т.е. общо 
41 348 556 877EUR) за държавите 
членки, подпомагани от Кохезионния 
фонд,

г) 12,8% за държавите членки, 
подпомагани от Кохезионния фонд;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Размерът на допълнителното 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочен в параграф 1, буква д), 
разпределен за ЕСФ+, е 376 928 934 
EUR.

Сумата от 376 928 934 EUR се добавя 
от ЕСФ+ към размера на 
допълнителното финансиране за най-
отдалечените региони, посочен в
параграф 1, буква д).

Обосновка

Внася се пояснение в съответствие с член 5, параграф 2 от предложението за 
регламент относно Европейския социален фонд+.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 2 години преди 
обявяването на покана за представяне 
на предложения по МСЕ Комисията 
информира Парламента и държавите 
членки за сумата и критериите.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

30% от средствата, прехвърлени към 
МСЕ, се предоставят незабавно след 
прехвърлянето им на разположение 
на всички държави членки, допустими 
за финансиране от Кохезионния фонд 
за финансиране на проекти за 
транспортна инфраструктура 
съгласно Регламент (ЕС) [новия 
регламент за МСЕ].

заличава се

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата, приложими за сектора на 
транспорта съгласно Регламент 
(ЕС)[новия регламент за МСЕ] се 
прилагат за специфичните покани, 
посочени в първа алинея. До 31 
декември 2023 г. подборът на проекти, 
допустими за финансиране, се 
съобразява с националните средства по 
Кохезионния фонд по отношение на 
70% от средствата, прехвърлени към 
МСЕ.

Правилата, приложими за сектора на 
транспорта съгласно Регламент 
(ЕС)[новия регламент за МСЕ] се 
прилагат за специфичните покани, 
посочени в първа алинея. До 31 
декември 2022 г. подборът на проекти, 
допустими за финансиране, се 
съобразява с националните средства по 
Кохезионния фонд.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2024 г. средствата, 
прехвърлени към МСЕ, за които не са 
били поети задължения във връзка с 
проекти за транспортна 
инфраструктура, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, допустими за финансиране от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти за транспортна инфраструктура 
съгласно Регламент (ЕС) [новия 
регламент за МСЕ].

Считано от 1 януари 2023 г. средствата, 
прехвърлени към МСЕ, за които не са 
били поети задължения във връзка с 
проекти за транспортна 
инфраструктура, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, допустими за финансиране от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти за транспортна инфраструктура 
съгласно Регламент (ЕС) [новия 
регламент за МСЕ].

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Средствата по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg) 
възлизат на 2,5% от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете в 
периода 2021—2027 г. (т.е. общо 

7. Средствата по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg) 
възлизат на 3% от глобалните средства, 
налични за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2021—2027 г. (т.е. общо 10 116 000 000
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8 430 000 000 EUR). EUR).

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не повече от 15% от общите 
разпределени средства за по-слабо 
развитите региони към региони в 
преход или по-силно развити региони, 
или от регионите в преход към по-
силно развитите региони,

заличава се

Обосновка

Преразпределението на средства от по-слабо развитите региони към по-силно 
развитите региони не съответства на духа на политиката на сближаване.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 70% за по-слабо развитите 
региони,

a) 85% за по-слабо развитите 
региони,

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 55% за регионите в преход, б) 60% за регионите в преход;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 40% за по-силно развитите 
региони.

в) 50% за по-силно развитите 
региони.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 70%:

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 85%:

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 
70%.

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 
85%.

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ“ – ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА 2

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката 2: 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 риска

024
Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и 
спомагателни мерки

100% 40%

025
Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на 
енергийната ефективност, демонстрационни проекти и 
спомагателни мерки

100% 40%
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026
Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на 
енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи 
мерки

100% 40%

027
Подпомагане за предприятията, които предоставят услуги, 
допринасящи за нисковъглеродна икономика и устойчивост към 
изменението на климата

100% 40%

028 Енергия от възобновяеми източници: вятърна 100% 40%

029 Енергия от възобновяеми източници: слънчева 100% 40%

030 Енергия от възобновяеми източници: биомаса 100% 40%

031 Енергия от възобновяеми източници: морска: 100% 40%

032
Други видове енергия от възобновяеми източници (включително 
геотермална енергия)

100% 40%

033
Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със 
средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и 
ИКТ системи) и свързаното с тях съхранение

100% 40%

034
Високоефективно комбинирано производство на енергия, районни 
отоплителни и охладителни системи

100% 40%

035

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: наводнения (в това 
число за повишаване на информираността, гражданска защита и 
системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

036

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: пожари (в това число 
за повишаване на информираността, гражданска защита и системи 
и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

037

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: Други, напр. бури и 
суша (в това число за повишаване на информираността, гражданска 
защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

038

Превенция и управление на природни рискове, които не са 
свързани с климата (напр. земетресения), и рискове, свързани с 
човешки дейности (напр. технологични аварии), включително 
повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за 
гражданска защита и управление на бедствия

0% 100%

039
Осигуряване на вода за консумация от човека (извличане, 
обработване, съхранение и разпределение, мерки за енергийна 
ефективност, инфраструктура, снабдяване с питейна вода)

0% 100%

040

Управление на водите и опазване на водните ресурси (включително 
управление на речните басейни, специфични мерки за адаптиране 
към изменението на климата, повторна употреба, намаляване на 
течовете)

40% 100%

041 Събиране и пречистване на отпадъчни води 0% 100%
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042
Управление на битови отпадъци:  превантивни мерки, мерки за 
минимизиране, сортиране и рециклиране

0% 100%

043
Управление на битови отпадъци: механично-биологична обработка, 
термична обработка

0% 100%

044 Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци 0% 100%

045
Насърчаване на използването на рециклирани материали като 
суровини

0% 100%

046 Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени 0% 100%

047
Подпомагане за екологосъобразни производствени процеси и 
ефективно използване на ресурсите в МСП

40% 40%

048 Мерки за намаляване на шума и за качеството на въздуха 40% 100%

049
Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по 
„Натура 2000“

40% 100%

050
Опазване на природата и биологичното разнообразие, 
екологосъобразна инфраструктура

40% 100%

Изменение

Цел на политиката 2: 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 риска

024
Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и 
спомагателни мерки

100% 40%

025
Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на 
енергийната ефективност, демонстрационни проекти и 
спомагателни мерки

100% 40%

026
Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на 
енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи 
мерки

100% 40%

027
Подпомагане за предприятията, които предоставят услуги, 
допринасящи за нисковъглеродна икономика и устойчивост към 
изменението на климата

100% 40%

027a

Подпомагане за предприятията, които претърпяват 
структурни промени, с цел насърчаване на нисковъглеродната 
икономика и производството на енергия с ниски въглеродни 
емисии

100% 40%

028 Енергия от възобновяеми източници: вятърна 100% 40%

029 Енергия от възобновяеми източници: слънчева 100% 40%

030 Енергия от възобновяеми източници: биомаса 100% 40%

031 Енергия от възобновяеми източници: морска: 100% 40%
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032
Други видове енергия от възобновяеми източници (включително 
геотермална енергия)

100% 40%

033
Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със 
средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и 
ИКТ системи) и свързаното с тях съхранение

100% 40%

034
Високоефективно комбинирано производство на енергия, районни 
отоплителни и охладителни системи

100% 40%

035

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: наводнения (в това 
число за повишаване на информираността, гражданска защита и 
системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

036

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: пожари (в това число 
за повишаване на информираността, гражданска защита и системи 
и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

037

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и 
управление на рискове, свързани с климата: Други, напр. бури и 
суша (в това число за повишаване на информираността, гражданска 
защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100% 100%

038

Превенция и управление на природни рискове, които не са 
свързани с климата (напр. земетресения), и рискове, свързани с 
човешки дейности (напр. технологични аварии), включително 
повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за 
гражданска защита и управление на бедствия

0% 100%

039
Осигуряване на вода за консумация от човека (извличане, 
обработване, съхранение и разпределение, мерки за енергийна 
ефективност, инфраструктура, снабдяване с питейна вода)

0% 100%

040

Управление на водите и опазване на водните ресурси (включително 
управление на речните басейни, специфични мерки за адаптиране 
към изменението на климата, повторна употреба, намаляване на 
течовете)

40% 100%

041 Събиране и пречистване на отпадъчни води 0% 100%

042
Управление на битови отпадъци: превантивни мерки, мерки за 
минимизиране, сортиране и рециклиране

0% 100%

043
Управление на битови отпадъци: механично-биологична обработка, 
термична обработка

0% 100%

044 Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци 0% 100%

045
Насърчаване на използването на рециклирани материали като 
суровини

0% 100%

046 Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени 0% 100%

046a Възстановяване на въгледобивни региони 0% 100%
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047
Подпомагане за екологосъобразни производствени процеси и 
ефективно използване на ресурсите в МСП

40% 40%

048 Мерки за намаляване на шума и за качеството на въздуха 40% 100%

049
Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по 
„Натура 2000“

40% 100%

050
Опазване на природата и биологичното разнообразие, 
екологосъобразна инфраструктура

40% 100%

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ“ – ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА 3

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ

051
ИКТ: Широколентова мрежа с много висок капацитет 
(основна/преносна мрежа)

0% 0%

052

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания 
район за многофамилни жилищни помещения)

0% 0%

053

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания 
район за жилищни и офисни помещения) 

0% 0%

054

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до основната станция за по-усъвършенствани 
устройства за безжична връзка) 

0% 0%

055
ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура (включително мащабни 
компютърни ресурси и оборудване, центрове за данни, датчици и 
друго безжично оборудване)

0% 0%

056
Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T — основна 
мрежа

0% 0%

057
Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T — всеобхватна 
мрежа

0% 0%

058
Новопостроени второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и 
възли на TEN-T

0% 0%

059 Новопостроени други национални, регионални и местни пътища за 0% 0%



PE627.581v02-00 32/45 AD\1169258BG.docx

BG

достъп

060
Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на 
TEN-T — основна мрежа

0% 0%

061
Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на 
TEN-T — всеобхватна мрежа

0% 0%

062
Други реконструирани или ремонтирани пътища (магистрала, 
национален, регионален или местен път)

0% 0%

063 Цифровизация на транспорта път 40% 0%

064 Новопостроени железопътни линии на TEN-T — основна мрежа 100% 40%

065
Новопостроени железопътни линии на TEN-T — всеобхватна 
мрежа

100% 40%

066 Други новопостроени железопътни линии 100% 40%

067
Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T —
основна мрежа

0% 40%

068
Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T —
всеобхватна мрежа

0% 40%

069 Други реконструирани или ремонтирани железопътни линии 0% 40%

070 Цифровизация на транспорта железници 40% 0%

071
Европейска система за управление на железопътното движение 
(ERTMS)

0% 40%

072 Мобилни железопътни активи 40% 40%

073 Инфраструктура за чист градски транспорт 100% 40%

074 Подвижен състав за чист градски транспорт 100% 40%

075 Велосипедна инфраструктура 100% 100%

076 Цифровизация на градския транспорт 40% 0%

077 Инфраструктура за алтернативни горива 100% 40%

078 Мултимодален транспорт (TEN-T) 40% 40%

079 Мултимодален транспорт (извънградски) 40% 40%

080 Морски пристанища (TEN-T) 40% 0%

081 Други морски пристанища 40% 0%

082 Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T) 40% 0%

083 Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни) 40% 0%

084 Цифровизация на транспорта: други видове транспорт 40% 0%

Изменение

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА 3: 3 По-добре свързана Европа чрез подобряване на 
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мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

051
ИКТ: Широколентова мрежа с много висок капацитет 
(основна/преносна мрежа)

100% 0%

052

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания 
район за многофамилни жилищни помещения)

100% 0%

053

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания 
район за жилищни и офисни помещения) 

100% 0%

054

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен 
достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация 
от оптични влакна до основната станция за по-усъвършенствани 
устройства за безжична връзка) 

100% 0%

055
ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура (включително мащабни 
компютърни ресурси и оборудване, центрове за данни, датчици и 
друго безжично оборудване)

100% 0%

056
Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T –
основна мрежа

50% 0%

057
Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T –
всеобхватна мрежа

50% 0%

058
Новопостроени второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и 
възли на TEN-T

50% 0%

059
Новопостроени други национални, регионални и местни пътища за 
достъп

0% 0%

059a
Контрол и модернизация на съществуващите пътни мостове и 
тунели с оглед на тяхната безопасност

0% 0%

060
Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и 
пътища на TEN-T – основна мрежа

0% 0%

061
Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и 
пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа

0% 0%

062
Други реконструирани или ремонтирани пътища (магистрала, 
национален, регионален или местен път)

0% 0%

063 Цифровизация на транспорта път 100% 0%

064 Новопостроени железопътни линии на TEN-T — основна мрежа 100% 40%

065
Новопостроени железопътни линии на TEN-T — всеобхватна 
мрежа

100% 40%

066 Други новопостроени железопътни линии 100% 40%

067
Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T —
основна мрежа

100% 40%
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068
Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T —
всеобхватна мрежа

100% 40%

068a
Възстановяване на регионални трансгранични железопътни 
връзки, които са изоставени или демонтирани (липсващи звена)

0% 0%

069 Други реконструирани или ремонтирани железопътни линии 100% 40%

069a Реконструирани или ремонтирани летища

069б
Контрол и модернизация на съществуващите железопътни 
мостове и тунели с оглед на тяхната безопасност 

0% 0%

070 Цифровизация на транспорта железници 100% 0%

071
Европейска система за управление на железопътното движение 
(ERTMS)

100% 40%

071a Речна информационна система (RIS)

072 Мобилни железопътни активи 40% 40%

073 Инфраструктура за чист градски транспорт 100% 40%

074 Подвижен състав за чист градски транспорт 100% 40%

075 Инфраструктура за велосипедисти и пешеходци 100% 100%

076 Цифровизация на градския транспорт 100% 100%

077 Инфраструктура за алтернативни горива 100% 100%

078 Мултимодален транспорт (TEN-T) 100% 100%

079 Мултимодален транспорт (извънградски) 100% 100%

079a
Системи за споделена мобилност, свързани с обществения 
транспорт в селските райони (SMARTA)

0% 0%

080 Морски пристанища (TEN-T) 40% 0%

081 Други морски пристанища 40% 0%

081a
Трансграничен морски транспорт на къси разстояния в 
рамките на морските магистрали

0% 0%

082 Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T) 40% 0%

083 Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни) 40% 0%

084 Цифровизация на транспорта: други видове транспорт 100% 100%

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение IV  – Таблица – точка 2 – ред 4

Текст, предложен от Комисията
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2. 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 
риска

ЕФРР и 
Кохезионният фонд: 
2.4. Насърчаване на 
приспособяването 
към изменението на 
климата, управление 
на риска и 
устойчивост на 
бедствия

Ефективната рамка 
за управление на 
риска от бедствия

Налице е национален 
или регионален план 
за управление на 
риска от бедствия, 
съвместим със 
съществуващите 
стратегии за 
адаптиране към 
изменението на 
климата, който 
включва:

1. Описание на 
основните рискове, 
оценени в 
съответствие с 
разпоредбите на 
член 6, буква а) от 
Решение 
№ 1313/2013/ЕС, с 
отразяване на 
текущите заплахи и 
заплахите в 
дългосрочен план 
(25—35 години). 
Оценката на 
свързаните с климата 
рискове се основава 
на прогнози и 
сценарии за 
изменението на 
климата

2. Описание на 
предотвратяване на 
бедствия, готовност 
и ответни мерки за 
справяне с основни 
рискове. Мерките се 
степенуват по 
важност в 
зависимост от 
рисковете и 
икономическото им 
въздействие, 
пропуски по 
отношение на 
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капацитета1, 
ефективността и 
ефикасността, като 
се вземат под 
внимание възможни 
алтернативи

3. Информация 
относно бюджетните 
и финансовите 
средства и 
механизми, които са 
налични за 
покриване на 
разходите за 
експлоатация и 
поддръжка, свързани 
с предотвратяване, 
подготвеност и 
реагиране

__________________

1 Както са определени в оценката на възможностите за управление на риска по член 6, 
буква в) от Решение 1313/2013

Изменение

2. 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 
риска

ЕФРР и 
Кохезионният фонд: 
2.4. Насърчаване на 
приспособяването 
към изменението на 
климата и 
структурните 
промени, управление 
на риска и 
устойчивост на 
бедствия

Ефективната рамка 
за управление на 
риска от бедствия

Налице е национален 
или регионален план 
за управление на 
риска от бедствия, 
съвместим със 
съществуващите 
стратегии за 
адаптиране към 
изменението на 
климата, който 
включва:

1. Описание на 
основните рискове, 
оценени в 
съответствие с 
разпоредбите на 
член 6, буква а) от 
Решение 
№ 1313/2013/ЕС, с 



AD\1169258BG.docx 37/45 PE627.581v02-00

BG

отразяване на 
текущите заплахи и 
заплахите в 
дългосрочен план 
(25—35 години). 
Оценката на 
свързаните с климата 
рискове се основава 
на прогнози и 
сценарии за 
изменението на 
климата

2. Описание на 
предотвратяване на 
бедствия, готовност 
и ответни мерки за 
справяне с основни 
рискове. Мерките се 
степенуват по 
важност в 
зависимост от 
рисковете и 
икономическото им 
въздействие, 
пропуски по 
отношение на 
капацитета1, 
ефективността и 
ефикасността, като 
се вземат под 
внимание възможни 
алтернативи

3. Информация 
относно бюджетните 
и финансовите 
средства и 
механизми, които са 
налични за 
покриване на 
разходите за 
експлоатация и 
поддръжка, свързани 
с предотвратяване, 
подготвеност и 
реагиране

__________________

1 Както са определени в оценката на възможностите за управление на риска по член 6, 
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буква в) от Решение 1313/2013

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение IV  – Таблица – точка 3 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

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

ЕФРР и 
Кохезионният фонд:

Цялостно планиране 
на транспорта на 
подходящото 
равнище

Мултимодално
картографиране на 
съществуващи и 
планирани 
инфраструктури до 
2030 г., което:

3.2 Разработване на 
стабилна, устойчива 
на изменението на 
климата, 
интелигентна, 
сигурна и 
интермодална TEN-T

1. Включва 
икономическа 
обосновка на 
планираните 
инвестиции, 
подкрепени от 
солиден анализ на 
търсенето и 
моделиране на 
движението, и която 
следва да отчита 
очакваното 
въздействие на 
либерализирането 
на железопътния 
транспорт

2. Отразява 
плановете за 
качество на въздуха, 
като се вземат 
предвид по-
специално 
националните 
планове за 
декарбонизация

3. Включва 
инвестиции в 
коридорите на 
основната 
трансевропейска 
транспортна мрежа 
(TEN-T), както са 
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определени в 
Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013, в 
съответствие със 
съответните работни 
планове на TEN-T

4. За инвестиции 
извън основната 
мрежа на TEN-Т, 
осигурява допълване 
чрез предоставяне на 
достатъчно 
свързаност на 
регионите и 
местните общности с 
основната мрежа на 
TEN-T и нейните 
транспортни възли

5. осигурява 
оперативна 
съвместимост на 
железопътната 
мрежа чрез 
внедряването на 
Европейска система 
за управление на 
железопътното 
движение (ERTMS), 
съвместима с базов 
сценарий-3, който 
обхваща най-малко 
Европейския план за 
внедряване

6. Насърчава 
мултимодалността, 
като набелязва 
нужди от 
трансбордиране или 
мултимодален 
товарен превоз и 
пътнически 
терминали и 
възможности за 
активно 
придвижване

7. Включва 
мерки, насочени към 
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насърчаване на 
използването на 
алтернативни горива, 
в съответствие със 
съответните 
национални рамки за 
политиката

8. Включва 
оценката на 
рисковете за пътната 
безопасност в 
съответствие със 
съществуващите 
национални 
стратегии за пътна 
безопасност, заедно с 
картографиране на 
засегнатите пътища 
и секции и посочване 
на приоритета на 
съответните 
инвестиции

9. Предоставя 
информация 
относно бюджетни 
и финансови 
ресурси, 
съответстващи на 
планираните 
инвестиции и 
необходими за 
покриване на 
разходите за 
експлоатация и 
поддръжка на 
съществуващи и 
планирани 
инфраструктури

Изменение

3. По-добре 
свързана 
Европа чрез 
подобряване 
на 
мобилността 

ЕФРР и 
Кохезионният 
фонд:

Цялостно 
планиране на 
транспорта на 
подходящото 
равнище

Мултимодално картографиране на 
съществуващи и планирани 
инфраструктури до 2030 г., което:
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и 
регионалната 
свързаност на 
ИКТ

3.2 Развитие 
на стабилна, 
устойчива на 
изменението 
на климата, 
интелигентна, 
безопасна и 
интермодална 
TEN-T

-1а. Изисква да се осигури 
социалното, икономическото и 
териториалното сближаване и в по-
голяма степен липсващите връзки да 
бъдат завършени и тесните участъци 
да бъдат премахнати по мрежата TEN-
T, което означава също така 
инвестиране в материална 
инфраструктура

1. Включва икономическа обосновка 
на планираните инвестиции, подкрепени 
от солиден анализ на търсенето и 
моделиране на движението, и която следва 
да отчита очакваното въздействие на 
отварянето на пазарите на 
железопътни услуги

2. Отразява плановете за качество на 
въздуха, като се вземат предвид по-
специално националните стратегии за 
намаляване на емисиите за 
транспортния сектор

3. Включва инвестиции в коридорите 
на основната трансевропейска 
транспортна мрежа (TEN-T), както са 
определени в Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013, в съответствие със 
съответните работни планове на TEN-T, 
както и предварително набелязани 
участъци от широкообхватната мрежа

4. За инвестиции извън основната 
мрежа на TEN-Т, осигурява допълване 
чрез предоставяне на достатъчно 
свързаност на градските мрежи, 
регионите и местните общности с 
основната мрежа на TEN-T и нейните 
транспортни възли

5. осигурява оперативна 
съвместимост на железопътната мрежа 
чрез внедряването на Европейска система 
за управление на железопътното движение 
(ERTMS), съвместима с базов сценарий-3, 
който обхваща най-малко Европейския 
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план за внедряване

6. Насърчава мултимодалността, като 
набелязва нужди от трансбордиране или 
мултимодален товарен превоз и 
пътнически терминали и възможности за 
активно придвижване

7. Включва мерки, насочени към 
насърчаване на използването на 
алтернативни горива, в съответствие със 
съответните национални рамки за 
политиката

8. Включва оценката на рисковете за 
пътната безопасност в съответствие със 
съществуващите национални стратегии за 
пътна безопасност, заедно с 
картографиране на засегнатите пътища и 
секции и посочване на приоритета на 
съответните инвестиции

9а. Насърчава устойчивите 
регионални и трансгранични 
инициативи в областта на туризма, 
които водят до ползи както за 
туристите, така и за жителите, 
например взаимното свързване на 
Европейската мрежа от велосипедни 
маршрути EuroVelo и европейската 
железопътна мрежа.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение ХХII – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Към сумата от регионите на ниво
2 по NUTS, получена в съответствие с 
точка 5, се прибавя сума, получена от 
отпускането на годишна премия от 400 
EUR за всяко лице, приложена към дела 
на населението от нетна миграция с 
произход извън ЕС и насочена към 
държавата членка от 1 януари 2013 г.

6. Към сумата от регионите на 
ниво 2 по NUTS, получена в 
съответствие с точка 5, се прибавя сума, 
получена от отпускането на годишна 
премия от 1000 EUR за всяко лице, 
приложена към дела на населението от 
нетна миграция с произход извън ЕС и 
насочена към държавата членка от 



AD\1169258BG.docx 43/45 PE627.581v02-00

BG

1 януари 2013 г.

Обосновка

Заедно с въпроса за миграцията, интеграцията е от решаващо значение за успешното 
регионално развитие.

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение ХХІI – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Към сумата за регионите от 
ниво 2 по NUTS, получена в 
съответствие с точка 5, към които 
се причисляват и въгледобивните 
региони, се прибавя сума от 500 EUR 
за всяко работно място, което е било 
закрито или преструктурирано 
вследствие на структурни промени, 
насочени към осигуряване на 
енергийни доставки с нулеви емисии 
на CO2.

Обосновка

Намаляването на добива на въглища и преминаването към алтернативни енергийни 
източници, което е свързано също и с европейската политика в областта на климата, 
издига сериозни предизвикателства в определени региони, в които досега са се 
добивали въглища. Именно за въгледобивните региони постепенното преустановяване 
на използването на въглища е свързано с икономически тежести и застрашаване на 
работните места. Въздействието от тези структурни промени трябва да бъде 
смекчавано и те трябва да бъдат подкрепяни и да бъдат поносими от гледна точка 
на заетостта.
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