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КРАТКА ОБОСНОВКА

Фондът за справедлив преход е една от мерките, които Комисията предприе в рамките 
на Европейския зелен пакт и които са насочени към постигане на целта за въглеродна 
неутралност до 2050 г., която Съюзът си е поставил, като се предоставя подкрепа на 
регионите, които са в най-голяма степен затруднени и които са най-силно засегнати от 
прехода.

Настоящото законодателно предложение е по-актуално от всякога: в него се отчитат 
както необходимостта, така и цената, предизвикателствата, икономическите и 
социалните трудности, свързани със структурното преобразуване на нашите методи на 
производство за цели сектори и региони поради зависимостта им от изкопаемите горива 
или от техните промишлени обекти с високи емисии на CO2. При все че всички държави 
членки трябва да положат усилия, на първо място трябва да бъдат подпомогнати най-
уязвимите и най-силно засегнатите от този преход територии – в съответствие с основния 
принцип на европейска солидарност.

Докладчикът на комисията по транспорт и туризъм посреща със задоволство това 
предложение заради неговата цел (въглеродна неутралност), неговия приобщаващ 
подход („никой да не бъде изоставен“) и взаимодействието между него и други 
европейски фондове. По-специално, този фонд е подходящо интегриран на национално 
и регионално равнище чрез националните планове в областта на енергетиката и климата 
и териториалните планове, при споделено управление и в съответствие с принципа на 
субсидиарност. В този контекст инструментът се вписва в регионалните политики чрез 
структурните фондове, които се основават на участието на държавите членки, и се 
подсилва чрез търсените допълвания с ЕИБ или с прилежащите механизми за 
финансиране (InvestEU и др.). Загрижеността относно териториалното обвързване в 
разработването и прилагането на този инструмент за финансиране се явява за докладчика 
като ключов фактор за успеха на прехода и поради това той се стреми да изведе на преден 
план тези разпоредби.

Основният приоритет на настоящия регламент е да подпомогне повишаването на 
квалификацията на работниците и преобразуването на предприятията в най-силно 
засегнатите региони и сектори. Въпреки това, поради твърде ограничения бюджет на 
фонда – за което може можем единствено да съжаляваме предвид необходимите суми за 
постигане на икономическия преход – докладчикът счита, че е възможно този бюджетен 
инструмент да бъде насочен по-прецизно, за да се увеличат неговата добавена стойност 
и ефективността му чрез повишена бюджетна оптимизация и по-тясна насоченост към 
секторите и дейностите, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

За тази цел бяха въведени редица разпоредби:

- По-целенасочена рамка на дейностите, които могат да бъдат подкрепени от ФСП: 
въпреки че докладчикът счита, че трябва действително да се даде приоритет на 
МСП, които поради своя размер често разполагат с по-малко гъвкавост за 
адаптиране на своите производствени апарати, той все пак счита, че известен брой 
дейности, първоначално предложени от Комисията (научни изследвания и 
иновации, цифровизация, както и помощ за обеззаразяване, която нарушава 
принципа „замърсителят плаща“), не са пряко относими за целите на регламента 
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и освен това могат да бъдат поети от други европейски бюджетни и финансови 
инструменти;

- Повишена условност на дейностите, обхванати от схемата за търговия с емисии: 
докладчикът признава смисъла на включването на някои промишлени дейности, 
обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в ограничена рамка и въз 
основа на приемане на всеки отделен случай от страна на Комисията. 
Докладчикът счита, че е от съществено значение тези предприятия да нямат 
възможността да получават извънредни предимства, така че те да не се ползват от 
допълнителна помощ, предоставена от ФСП, за декарбонизация на своите 
промишлени подразделения с цел продажба на излишъка от квоти за емисии, 
получавайки по този начин извънредни печалби (windfall profits) в допълнение 
към финансовата помощ от ФСП;

- Засилена и в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати 
бюджетна оптимизация: с цел по-стриктно прилагане на принципа „използваш 
или губиш“ необходимите нива на ефективност на приоритетите бяха увеличени, 
за да се даде възможност за корекции и преразпределения в случай на 
неизпълнение и за да се гарантира допълващият характер на всяко изразходвано 
евро;

- ФСП има за цел да помогне на териториите, които са най-силно засегнати от 
прехода, да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. Всички държави ще 
трябва да допринасят за постигането на тази обща цел, като се има предвид, че 
липсата на дадена държава би застрашила общите усилия и би имала отрицателно 
въздействие върху всички, дори и за онези, чийто екологичен преход е в най-
напреднал етап. Също така, за да се гарантира същият основен принцип за 
европейска солидарност, докладчикът е на мнение, че държавите членки, които 
все още не са се ангажирали с постигането на национална цел за въглеродна 
неутралност до 2050 г., следва да имат ограничен достъп до този фонд, а 
националните им помощи да бъдат частично суспендирани до приемането на тази 
цел;

- По-добро определяне на допустимите промишлени дейности: докладчикът 
отчита, че настоящото предложение правилно определя териториите и секторите, 
които са най-силно засегнати от прехода, по-специално поради зависимостта им 
от изкопаемите горива и високия въглероден интензитет на техните промишлени 
дейности. Докладчикът обаче застъпва становището, че има сериозен недостатък 
в критериите за определяне на допустимите територии и сектори, и счита, че 
допустимостта до фонда следва да бъде разширена, така че да включва 
промишлени дейности, които, макар и да нямат високи емисии на парникови 
газове, произвеждат крайни продукти, които са несъвместими с целта на ЕС за 
въглеродна неутралност. Те следва да се разглеждат като неразделна част от 
прехода и да бъдат включени в обхвата на този фонд. По-специално секторът на 
превозните средства с двигатели с вътрешно горене претърпява бързи и дълбоки 
промени по цялата си верига за създаване на стойност: Ето защо трябва да бъде 
предоставена специална европейска подкрепа, за да може да се осъществи 
неговия преход, да се подкрепят работниците и да се запази неговата 
конкурентоспособност и лидерство в контекста на засилената международна 
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конкуренция. Въпреки това следва да се припомни, че целта за неутралност по 
отношение на климата не може да бъде постигната без намаляване на 
въглеродните емисии от транспорта: секторът генерира 23% от емисиите на CO2 
в ЕС и делът му продължава да нараства, докато автомобилният транспорт сам по 
себе си представлява 75% от емисиите на CO2 и потреблението на енергия в 
сектора. Производителите на автомобили, техните доставчици, добавени към 
секторите за поддръжка и ремонт, са най-силно засегнати от прехода към 
превозни средства с нулеви или ниски емисии. Като се има предвид значението 
им за европейската икономика (3,5 милиона преки и непреки работни места в ЕС, 
като автомобилният сектор представлява 8,5% от работните места в европейската 
промишленост и 7,5% от европейския БВП), тези сектори следователно трябва 
задължително да бъдат подкрепени от ФСП.

Поради това докладчикът е убеден, че благодарение на включването на тези препоръки, 
адресирани до комисията по регионално развитие, Фондът за справедлив преход ще 
може да укрепи оперативната си способност и ефективност, за да постигне европейската 
цел за неутралност по отношение на климата, като същевременно бъдат защитени най-
уязвимите в този преход.

ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 

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

Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори, които се 
характеризират с висок интензитет на 
емисиите на парникови газове или 
чиито крайни продукти са 
несъвместими с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии. Подобна 
ситуация не само създава риск от 
различни скорости на прехода в Съюза 
по отношение на действията в областта 
на климата, но и от нарастване на 
различията между регионите, което е в 
ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване. В този контекст следва 
да се обърне специално внимание на 
конкретните предизвикателства, 
които въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата ще породи за отдалечените, 
островните и географски 
необлагодетелстваните райони, 
както и за районите, които имат 
проблеми, свързани с обезлюдяването.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ и 
социално приемлив за всички, да се 
придържа към принципа „никой да не 
бъде изоставен“ и да се бори с 
енергийната бедност. Поради това 
Съюзът и държавите членки, както и 
различните регионални и местни 
участници, следва да вземат предвид 
неговите икономически и социални 
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отношение. последици от самото начало, както и 
характеристиките и особеностите 
на своите региони, включително 
тяхната въглеродна интензивност и 
БВП на глава от населението под 
средната стойност за ЕС, и да 
използват всички възможни 
инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици и за 
преобразуване на 
предизвикателствата във 
възможности. Преходът следва да 
избегне икономическия срив на най-
уязвимите региони, като 
същевременно се обезпечават 
основите за икономическо развитие в 
тези региони. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
подпомогнат действията, насочени 
към осъществяването на справедлив и 
успешен енергиен преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, и да се смекчат 
неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез смекчаване на неблагоприятните 
социални последици и чрез 
финансиране на модернизирането и 
преструктурирането на местната 
икономика и намаляване на 
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разпоредби — РОР]. отрицателното въздействие върху 
заетостта и създаване на нови 
възможности чрез обучения, 
преквалификация и осъвременени 
образователни програми. Това е 
отразено в специфичната цел на ФСП, 
която е установена на същото равнище и 
е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР]. 
Предвид естеството на политиката 
за осъществяване на прехода, ФСП се 
предлага като дългосрочен 
инструмент, който е изцяло в 
съответствие с визията в срок до 
2050 г. Европа да се превърне в 
неутрален по отношение на климата 
континент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по 
инструментите за политиката на 
сближаване средства и всички други 
съответни национални инструменти 
за финансиране или инструменти за 
финансиране на ЕС, насочени към 
уязвимите сектори. Създаването на 
ФСП не следва да води до съкращения 
на фондовете, включени в обхвата на 
Регламент (ЕС).../... [нов РОР].

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива, имат промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове или имат 
промишлени дейности, чиито крайни 
продукти са несъвместими с 
неутралността по отношение на 
климата, които трябва постепенно да 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
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за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и Съвета на основание 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и определят 
по-специално процедурата за 
създаване и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, 
обществени поръчки, награди, непряко 
изпълнение, както и предвиждат 
проверки на отговорността на 
финансовите участници. Правилата, 
приети на основание член 322 от 
ДФЕС, се отнасят също за защитата 
на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки, тъй като 
спазването на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране 
от ЕС.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В съответствие с Регламент 
[Европейския инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
средствата, предвидени в него, следва 
да бъдат предприети действия за 
възстановяване и устойчивост по 
линия на Фонда за справедлив преход с 
цел преодоляване на 
безпрецедентното въздействие на 
кризата, предизвикана от COVID-19. 
Тези допълнителни средства следва да 
се използват по начин, който 
гарантира спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [ЕИВ].

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 
инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Зеления пакт. Финансираните проекти 
следва да допринасят за прехода към 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика. За западащите 
сектори, като производството на 
енергия от каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти 
или добивните дейности за тези твърди 
изкопаеми горива, подкрепата следва да 
бъде свързана с постепенното 

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 
инвестициите следва да включва 
инвестициите, които подкрепят 
местните и регионалните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Зеления пакт. Финансираните проекти 
следва да допринасят за прехода към 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика, като 
същевременно смекчават 
негативното икономическо и 
социално въздействие на екологичния 
преход. За западащите сектори, като 
производството на енергия от каменни и 
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преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. Що се отнася до секторите в 
преход с високи нива на емисии на 
парникови газове, подкрепата следва да 
насърчава нови дейности чрез 
внедряването на водещи до значително 
намаляване на емисиите нови 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г.13 на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, като 
същевременно се запазва и увеличава 
квалифицираната заетост и се избягва 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Следва да се обърне 
специално внимание и на дейностите за 
укрепване на иновациите и научните 
изследвания в областта на модерните и 
устойчиви технологии, както и в 
областите на цифровизацията и 
свързаността, при условие че тези мерки 
спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

лигнитни въглища, торф и битуминозни 
шисти или добивните дейности за тези 
твърди изкопаеми горива, подкрепата 
следва да бъде свързана с постепенното 
преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. В това отношение 
природният газ може да послужи 
като преходна технология при 
прехода, когато замества енергийни 
източници с по-висок въглероден 
интензитет и е свързан с 
използването на енергия от 
възобновяеми източници. Що се 
отнася до секторите в преход с високи 
нива на емисии на парникови газове, 
подкрепата следва да насърчава нови 
дейности чрез внедряването на водещи 
до значително намаляване на емисиите 
нови технологии, процеси или продукти 
в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. 
в областта на климата и постигането до 
2050 г.13 на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, като 
същевременно се запазва и увеличава 
квалифицираната заетост и се избягва 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Следва да се обърне 
специално внимание и на дейностите за 
укрепване на иновациите и научните 
изследвания в областта на модерните и 
устойчиви технологии, включително 
технологиите, основаващи се на 
изкуствен интелект, както и в 
областите на цифровизацията и 
свързаността, достъпността и 
устойчивата мобилност, както и 
стимулирането на преминаването 
към други видове транспорт, при 
условие че тези мерки спомагат за 
смекчаване на отрицателните странични 
ефекти от прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика.

__________________ __________________
13 Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, 

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

Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „Чиста планета за всички 
Европейска стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ — 
COM(2018) 773 final.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) ФСП следва също така да 
подпомага промишлените дейности, 
които, макар и да не генерират 
значителни емисии на парникови 
газове, произвеждат промишлени 
продукти, които са засегнати от 
прехода към неутралност по 
отношение на климата в Съюза. В 
това отношение европейската 
промишленост за превозни средства с 
двигатели с вътрешно горене е и ще 
бъде все повече една от най-тежко 
засегнатите, като тя работи в 
условията на нарастваща 
международна конкуренция и 
повишени изисквания по отношение 
на околната среда и на нея се дължат 
почти 20% от емисиите на CO2 в 
Съюза. По този начин въглеродната 
неутралност не може да бъде 
постигната без конкретна подкрепа 
за този сектор, който представлява 
8,5% от работните места в 
промишлеността в ЕС, 7,5% от БВП 
на Съюза и около 3,5 милиона преки 
работни места, което се равнява на 
11,4% от работните места в 
промишлеността на Съюза и 13,8 
милиона непреки работни места. По-
конкретно, тъй като 
производителите на автомобили, 
техните доставчици и секторите за 
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поддръжка и ремонт са най-изложени 
на промените, ФСП следва да 
подпомага тези сектори и да оказва 
подкрепа на работниците и 
търсещите работа в тяхната 
преквалификация чрез осъвременяване 
на техните умения, по-специално в 
рамките на алтернативните отрасли 
за производство на превозни средства 
с нулеви и/или ниски емисии. ФСП 
следва също така да подпомага 
инвестициите в мрежите и 
автомобилните паркове на 
обществения транспорт като 
ефективен инструмент за прехода 
към мобилност с ниски емисии, като 
същевременно насърчава 
преминаването към други видове 
транспорт, особено в градските 
центрове, и свързаността в селските 
райони. Особено внимание също 
следва да се обърне на социално-
икономическите затруднения на 
обезлюдените или слабо населените 
райони, които разчитат в голяма 
степен на изкопаемите горива за 
предотвратяване на преместването 
на жителите и обезлюдяването на 
тези територии.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници и 
самостоятелно заети лица с цел да 
им се помогне да се приспособят към 
новите възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно и 
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включване в пазара на труда. пълно включване в пазара на труда. 
Също така следва да се обърне 
специално внимание на равнищата на 
безработица, особено сред младите 
хора, в териториите, засегнати от 
прехода.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
производствените инвестиции следва да 
се подпомагат само ако са необходими 
за намаляване на загубата на работни 
места, настъпила вследствие на прехода, 
посредством създаване или защита на 
значителен брой работни места и не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до защитата на значителен брой работни 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата модернизация и 
преструктурирането на засегнатите от 
прехода територии, ФСП следва да 
предоставя подкрепа за производствени 
инвестиции в МСП. Понятието 
„производствени инвестиции“ следва да 
се разбира като инвестиции в основен 
капитал или нематериални активи на 
предприятията с оглед на 
производството на стоки и услуги, като 
по този начин се допринася за бруто 
капиталообразуването и заетостта. По 
отношение на предприятията, различни 
от МСП, производствените инвестиции 
следва да се подпомагат само ако са 
необходими за намаляване на загубата 
на работни места, настъпила вследствие 
на прехода, посредством създаване или 
подпомагане на адаптирането на 
значителен брой работни места, и не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
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места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване подкрепата 
за предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-
специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, 
следва да бъде ограничена до 
предприятия, разположени в региони, 
определени като подпомагани региони 
за целите на член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС.

до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход, следва да бъде 
устойчива и следва да бъде в 
съответствие с принципа за 
поставяне на енергийната 
ефективност на първо място. Тези 
инвестиции би трябвало да се 
извършват по такъв начин, че да 
изключват възможността 
съответните промишлени 
съоръжения да получават извънредни 
предимства, така че те да не се 
ползват от допълнителна помощ, 
предоставяна от ФСП, за 
декарбонизация на своите дейности с 
цел продажба на излишъка от квоти 
за емисии, получавайки по този начин 
извънредни печалби (windfall profits) в 
допълнение към финансовата помощ 
от ФСП. С цел защита на целостта на 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване подкрепата за 
предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, като се 
обърне особено внимание на 
последващите структурни промени и 
мерките, необходими за 
извършването на тези промени.

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

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане до 2050 г. на неутрална по 
отношение на климата икономика, по-
конкретно по отношение на 
постепенното преобразуване или 
затварянето на съоръжения за добив на 
твърди изкопаеми горива или други 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или дейности, 
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отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

чиито крайни промишлени продукти 
са несъвместими с целта да се 
постигне въглеродна неутралност, 
като същевременно се съхранят и 
разширят възможностите за трудова 
заетост в засегнатите райони, за да 
се избегне социалното изключване. 
Тези територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии, като 
например равнището на безработица 
и загубата на работни места, и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Териториалните планове за 
справедлив преход трябва да бъдат 
представени възможно най-скоро, но 
не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Това представлява 
предизвикателство при прилагането 
за управляващите органи и за 
държавите членки, тъй като 
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приемането на тези планове е 
необходимо, за да се отпусне 
финансирането. Поради това 
обвързаното с условия предварително 
финансиране за техническа помощ 
следва да се предоставя преди 
приемането на плановете, за да се 
смекчи това предизвикателство и за 
да се подпомогнат местните 
участници при прилагането на ФСП.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) С цел оптимизиране на 
използването на средства по ФСП, 
както и за да бъде ФСП насочен в по-
голяма степен към постигането на 
резултати, Комисията следва да може 
да прилага финансови корекции в 
случай на сериозно изоставане в 
постигането на целевите стойности, 
заложени за специфичната цел на ФСП.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС по отношение на изменението 
на елементите в приложение III към 
настоящия регламент във връзка с 
общите показатели за крайния продукт 
и за резултатите. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 

(17) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС по отношение на изменението 
на елементите в приложение III към 
настоящия регламент във връзка с 
общите показатели за крайния продукт 
и за резултатите. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
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консултации, включително на експертно 
равнище, като те бъдат съобразени с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество15. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки; тези експерти 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

консултации, включително на експертно 
равнище и с участието на 
представители на засегнатата 
общност, и тези консултации да 
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество15. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки; тези експерти 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________
15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13. 15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, следва да вземат предвид 
последиците от пандемията от 
COVID-19 в целия Съюз. Тези цели не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен самостоятелно от държавите 
членки. Основните причини в това 
отношение са, от една страна, разликите 
между нивата на развитие на различните 
територии и изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите, а 
от друга страна – необходимостта от 
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управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

съгласувана рамка за изпълнение, 
обхващаща няколко фонда на Съюза 
при споделено управление. Тъй като 
тези цели могат да бъдат постигнати по-
добре на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
териториите или икономическите 
дейности, които са изправени пред 
сериозни социално-икономически 
предизвикателства при процеса на 
преход към неутрална по отношение на 
климата икономика на Съюза до 2050 г., 
по-специално по отношение на 
създаването на работни места, 
повишаването на квалификацията 
или преквалификацията на 
работниците и обучението.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 

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

справедлив и успешен енергиен преход, 
и да дава възможност на регионите, 
икономическите субекти и хората да 
се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода в срок до 2050 г. 
към неутрална по отношение на климата 
икономика. Финансирането по ФСП е 
необходимо с цел да продължат да се 
намаляват регионалните различия и с 
оглед на европейското социално 
сближаване.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 11 270 459 
000 EUR по текущи цени (10 милиарда 
евро по цени от 2018 г.) и не са 
резултат от прехвърляне на средства 
от други фондове на Съюза, включени 
в обхвата на Регламент (ЕС) .../... 
[новия РОР].Тази сума може 
евентуално да бъде увеличена с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с 2 % годишно.

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с поне 2% или с 
годишния процент на инфлация на 
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Съюза, ако той е по-висок от 2%.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на 
средствата, включително всички 
допълнителни средства, посочени в 
параграф 2, по държави членки в 
съответствие с методиката, определена в 
приложение I.

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определят 
средствата за периода 2021—2027 г., 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I 
и в годишното разпределение на 
средствата.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнително прехвърляне от 
ЕФРР или ЕСФ+.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ЕИВ], се изпълняват в 
рамките на Фонда за справедлив 
преход със сума в размер на 32 803 000 
000 EUR по текущи цени (30 млрд. 
евро по цени от 2018 г.) от сумата, 
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посочена в член 3, параграф 2, буква а), 
подточка vi) от същия регламент, при 
спазване на член 4, параграфи 3, 4 и 8.
Тази сума представлява други 
средства по смисъла на член 3, 
параграф 2 и външни целеви приходи в 
съответствие с член 21, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046.
Те се предоставят за поемане на 
бюджетни задължения по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за годините 2021—2024 в 
допълнение към глобалните средства, 
посочени в член 3, както следва:
– 2021 г.: 7 954 600 000 EUR;
– 2022 г.: 8 114 600 000 EUR;
– 2023 г.: 8 276 600 000 EUR;
– 2024 г.: 8 441 600 000 EUR.
В допълнение 15 600 000 EUR по 
текущи цени се предоставят за 
административни разходи от 
средствата, посочени в първа алинея.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460. 
Текстът „(30 млрд. евро по цени от 2018 г.)“ е допълнение в сравнение с текста на 

това предложение.)

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По инициатива на Комисията 
0,35 % от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се 
разпределя за техническа помощ.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)



AD\1207534BG.docx 25/40 PЕ648.628v02-00

BG

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението 
на Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, 
посочена в приложение I.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460 и 
се позовава на приложение I във вида, в който то е изменено от това предложение.)

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
сумата, посочена в параграф 1, не 
изисква допълнително прехвърляне от 
ЕФРР или ЕСФ+.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460. 
Думата „прехвърляне“ замества думата „подкрепа“ от оригиналния текст на това 

предложение.)

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от член 14, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
правилата относно отмяната на 
бюджетни задължения, предвидени в 
дял VII, глава IV от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], се прилагат по 
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отношение на бюджетните 
задължения въз основа на средствата, 
посочени в параграф 1. Чрез дерогация 
от член 12, параграф 4, буква в) от 
Финансовия регламент тези средства 
не може да бъдат използвани за 
следваща програма или действие.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага изключително следните 
дейности:

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага следните дейности:

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до икономическа 

a) производствени инвестиции в 
предприятия, включително МСП и 
стартиращи предприятия, водещи до 
икономическа диверсификация и 
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диверсификация и преструктуриране; преструктуриране;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на природен газ при 
следните условия:
– инвестициите са за модернизиране 
и/или замяна на съществуващи 
инфраструктури с по-висок 
въглероден интензитет;
– инвестициите допринасят за 
постигането от Съюза на 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г.;
– получаващите финансова подкрепа 
инфраструктури са установили 
полезно взаимодействие с 
производствени мощности за 
производство на енергия от 
възобновяеми и други неутрални по 
отношение на въглеродните емисии 
източници.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) инвестиции в зелените 
инфраструктури, в намаляването на 
замърсяването, във възстановяването и 
обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, 
включително, но не само, създаването 
на центрове за биоразнообразие в 
полза на устойчивия туризъм;
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците;

з) инвестиции в програми за 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците и 
самостоятелно заетите лица, както 
и за обучение по предприемачество;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа под формата на подкрепа за 
достъпа до пазара на труда;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) инвестиции във внедряването 
на технологии и инфраструктури за 
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чиста и интелигентна мобилност, 
която допринася за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
диверсификация на решенията за 
устойчива мобилност; инвестиции в 
мрежите и автомобилните паркове 
на обществения транспорт със 
специален акцент върху 
насърчаването на преминаването към 
други видове транспорт с оглед на 
мобилността с ниски емисии в 
градските центрове и селските 
райони;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) промишлени дейности, чиито 
крайни продукти или използването на 
чиито продукти са несъвместими с 
целта за въглеродна неутралност;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие 
с член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з) от 
настоящия регламент. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход и при условие че благодарение 
на извънредни предимства не 
допълват печалбите, които 
промишлените съоръжения могат да 
генерират в рамките на СТЕ. Освен 
това тези инвестиции трябва да 
бъдат устойчиви и да не увеличават 
или запазват зависимостта от 
твърди изкопаеми горива.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация 
или изграждането на атомни 
електроцентрали;

a) изграждането на атомни 
електроцентрали;

Изменение 43

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

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в 
член 2, параграф 18 от Регламент 
(ЕС) № 651/2014 на Комисията16;

заличава се

__________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 
1).

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива с 
изключение на природния газ;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
има най-малко две широколентови 
мрежи от еквивалентна категория.

заличава се

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии или 
икономически дейности, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии или икономически дейности 
в съответния план за справедлив преход 
е надлежно обосновано и този план е в 
съответствие с националния план в 
областта на енергетиката и климата на 
съответната държава членка.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и те могат да бъдат 
допълнени от средствата, прехвърлени 
на доброволна база в съответствие с 
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средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не надхвърля 
три пъти този размер.

член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Целият размер на средствата на 
ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към 
приоритета на ФСП, не надхвърля 
повече от три пъти размера на 
подкрепата от ФСП за съответния 
приоритет.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията17, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. В пълно съответствие с 
принципа на партньорство 
държавите членки, заедно със 
съответните органи на съответните 
територии, включително местните и 
регионалните органи, изготвят един 
или повече териториални планове за 
справедлив преход, който/които 
обхваща(т) районите на една или 
повече засегнати територии, отговарящи 
на ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са териториите, които са 
най-силно засегнати въз основа на 
икономическите и социалните 
въздействия и въздействията, 
свързани с пазара на труда и 
териториалното сближаване, 
произтичащи от прехода, по-специално 
по отношение на очакваната загуба на 
работни места в добива и използването 
на изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове и преструктурирането към 
алтернативни промишлени дейности 
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в отрасли, където крайните продукти 
са несъвместими с целта за 
въглеродна неутралност.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) описание на процеса на преход 
до 2050 г. към неутрална по отношение 
на климата икономика на национално, 
регионално и местно равнище, в т.ч. 
срокове за ключовите етапи на прехода, 
които са в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) ясен ангажимент с оглед на 
целта в срок до 2050 г. да се постигне 
неутралност на Съюза по отношение 
на климата и да се осъществят 
целите за намаляване на емисиите до 
2030 г.;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите или 
икономическите дейности като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии или 
икономически дейности, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие и 
въздействието, свързано с пазара на 
труда, на прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика в срок 
до 2050 г., като се вземе предвид 
равнището на безработицата и като 
се установят потенциалният брой на 
засегнатите работни места и размерът 
на загубата на работни места и 
загубата на постъпления в 
териториите, потребностите от 
развитие и целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или на дейности, 
чиито крайни промишлени продукти 
са несъвместими с целта за 
въглеродна неутралност на тези 
територии;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика в срок до 2050 г., както и 
разработване на планове за устойчива 
мобилност и за зелена енергия, които 
са достъпни и чиито цени са 
приемливи, в териториите, които са 
най-силно засегнати от прехода;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО – изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
съществено намаляване на емисиите на 
парникови газове значително под 
съответните референтни стойности, 
установени за безплатно разпределяне 
на квоти в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, и при условие че са 
необходими за защитата на значителен 
брой работни места.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) когато подкрепата се отпуска 
за инвестиции в транспортна 
инфраструктура – списък на 
съответните операции и проучване 
на въздействието, в което се 
посочват равнището на 
привлечените инвестиции, 
прогнозният брой на работните 
места, които ще бъдат създадени 
благодарение на изградената 
инфраструктура, и приносът за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове;

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) пълен график за изпълнението 
на конкретните действия, предвидени 
в плана.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, промишлената 
стратегия, стратегията за чиста и 
интелигентна мобилност, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права.



PE648.628v02-00 38/40 AD\1207534BG.docx

BG

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалните планове за справедлив 
преход изключват всички публични 
инвестиции в инфраструктура за 
твърди изкопаеми горива и предлагат 
възможност за допълнително 
укрепване на местните икономики.
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