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Изменение 1
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще. Европейският 
съвет поиска от Комисията да представи 
списък на конкретни проекти, като се 
отчете необходимостта от адекватен 
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти.

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще. Европейският 
съвет поиска от Комисията да представи 
списък на конкретни проекти, като се 
отчете необходимостта от адекватен 
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти, включително възобновяеми 
енергийни източници и инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност, особено в градове и 
сгради.

Or. en

Изменение 2
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Съображение 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи; разположени в морето 
вятърни електрогенериращи 
инсталации; както и улавянето и 
съхранението на СО2, отговарят на 
тези критерии.

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи, особено супермрежата на ЕС, 
възобновяемите енергийни източници 
и енергийната ефективност, както и
екопромишлеността, отговарят на 
тези критерии.  
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Изменение 3
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В областта на енергийната 
ефективност градовете имат огромен 
потенциал, воля и капацитет за 
осигуряване на устойчиво развитие, 
което по отношение на европейската 
икономика ще доведе до стимулиране 
в краткосрочен план и 
преструктуриране в дългосрочен план, 
както показа успехът на 
инициативата за учредяване на 
Съвет на кметовете.  Градовете 
могат да използват като опорна 
точка съществуващи близки 
междусекторни партньорства, 
уменията си в управлението на 
проекти на място и отговорностите 
в качеството си на органи по 
планирането, както и ролята си на 
крупни работодатели и ръководители 
на инфраструктурни проекти. 
Новаторските и устойчиви проекти 
на равнище градове трябва да се 
възползват от местните 
капацитети за обучение на 
работници, да приспособяват 
инфраструктура и да подкрепят 
бизнеса. Подкрепата за градовете 
трябва да продължи, за да бъдат 
постигнати и надминати целите, 
които си е поставил ЕС по 
отношение на енергетиката и 
климата. Следователно 
Европейският план за икономическо 
възстановяване (EEPR) следва да се 
съсредоточи върху градовете, и 
особено върху енергийната 
ефективност и възобновяемите 
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енергийни източници по отношение 
на сградите, чрез преразпределението 
на средства към "интелигентни 
проекти", които са координирани и 
намират широко приложение на 
равнище градове. 

Or. en

Изменение 4
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В строителния сектор се 
консумира 40% от енергията, 
изразходвана в целия ЕС. Средствата, 
които са необходими за обновяване и 
строеж на сгради по възможно най-
ефективния в енергийно отношение 
начин, като в същото време се 
използват всички налични на място 
възобновяеми енергийни източници, 
са от ключово значение за намаляване 
на въздействието върху изменението 
на климата, повишаване на 
сигурността на доставките на 
енергия, както и за незабавното 
насърчаване на заетостта в ЕС.  
Планът за възстановяване следва да 
предостави помощ за първоначални 
инвестиции в "интелигентни" в 
енергийно отношение сгради. 

Or. en



PE421.388v01-00 6/14 AM\774902BG.doc

BG

Изменение 5
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

а) разположените в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации;

а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи, особено 
супермрежата на ЕС;

б) разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации; и

б) разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации и други 
възобновяеми енергийни източници;  

в) улавяне и съхранение на СО2. в) енергийна ефективност, по-
специално посредством проекти за 
"интелигентни градове";
г) екопромишленост, по-специално по-
висока производителност на 
ресурсите. 

Or. en

Изменение 6
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "интелигентни градове" означава 
градове, които се ангажират с 
енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници 
в строителния и жилищния сектор и 
с щадящи климата проекти в 
областта на обществения 
транспорт, и които се координират 
на равнище ЕС, по-специално 
посредством мрежи от типа на 
Съвета на кметовете, URBACT, 
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ICLEI, Евроградове (Eurocities);

Or. en

Изменение 7
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 500 милиона евро, 
разпределени както следва:

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 750 милиона евро.

Or. en

Изменение 8
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Сума, възлизаща на 50% от 
размера на общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, ще бъде 
предоставена на проекти, попадащи в 
обсега на параграф 1в), под формата 
на директни безвъзмездни помощи, 
което се равнява на 1 875 милиона 
евро, докато оставащите 50% от 
общия финансов пакет ще бъдат 
предоставени под формата на 
новаторски финансови инструменти. 
Средствата, които не са изразходвани 
за безвъзмездни помощи през 2009 и 
2010 г., ще бъдат използвани като 
помощ за укрепването на 
новаторските финансови 
инструменти.



PE421.388v01-00 8/14 AM\774902BG.doc

BG

Or. en

Изменение 9
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Приносът от бюджета на 
Европейския съюз спрямо ЕИБ, ЕИФ и 
други публични банки, насочен към 
новаторските финансови 
инструменти, посочени в параграф 
1а), възлиза на 1 875 милиона евро. 
Съответните финансови 
институции допринасят със същата 
сума, т.е. с допълнителни 1 875 
милиона евро, с което общият размер 
на новаторските финансови 
инструменти ще бъде увеличен на 3 
750 милиона евро, като 
допълнителният значителен 
насърчителен ефект върху 
публичните и частните инвестиции 
ще варира между 5  и 15 в зависимост 
от характера на новаторския 
финансов инструмент. 

Or. en

Изменение 10
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Общият размер на директните 
безвъзмездни помощи и новаторските 
финансови инструменти, възлизащ на 
5 625 милиона евро, посочен в 
параграфи 1а и 1б, се  разпределя 
поравно и по гъвкав начин въз основа 
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на принципа "по заслуги" между: 
а) за проекти за свързване на 
газопреносни и електропреносни мрежи 
1 750 милиона евро;

а) проекти за свързване на газопроводи 
и електропреносни мрежи, по-
специално супермрежата на ЕС; 

б) за проекти за разположени в морето
вятърни електрогенериращи 
инсталации: 500 милиона евро;

б) проекти за разположени в морето 
вятърни електрогенериращи инсталации
и други възобновяеми енергийни 
източници; 

в) за проекти за улавяне и съхранение 
на СО2: 1 250 милиона евро; 

в) енергийна ефективност, по-
специално програмата 
"интелигентни градове";
г) екопромишленост. 

Or. en

Изменение 11
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Глава II – Заглавие и членове от 4 до 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II - заглавието и членове от 4 до 
22 се заличават

Or. en

Изменение 12
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Съответствие с изискванията за 

финансиране
1. Предложенията са в съответствие 
с изискванията за помощ от EEPR 
само ако водят до изпълнение на 
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проекти в областите, включени в 
член 1.
2. В зависимост от конкретния 
проект, предложенията могат да 
бъдат подавани както следва: 
а) от отделни или от няколко 
действащи съвместно държави-
членки или градове в ЕС;
б) със съгласието на държавата-
членка (държавите-членки) и/или 
компетентните органи (градове, 
провинции или региони), за която 
(които) пряко се отнася въпросният 
проект — от отделни или от няколко 
публични или частни предприятия 
или институции, действащи 
съвместно; или
в) със съгласието на всички държави-
членки и/или компетентни органи 
(градове, провинции или региони), за 
които пряко се отнася въпросният 
проект — от отделни или от няколко 
международни организации, 
действащи съвместно; или
г) със съгласието на всички държави-
членки и/или компетентни органи 
(градове, провинции или региони), за 
които пряко се отнася въпросният 
проект — от съвместно 
предприятие; или
д) от отделни или от няколко 
действащи съвместно предприятия;
3. Предложения, подадени от 
физически лица, не съответстват на 
изискванията за финансиране.

Or. en
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Изменение 13
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 22 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Критерии за подбор и отпускане на 

финансиране
1. При оценяването на 
предложенията, получени в рамките 
на поканата за внасяне на 
предложения, Комисията ще прилага 
принципа "по заслуги", който ще се 
основава на следните критерии:
- зрелост, по-специално във връзка с 
възможностите за ранно започване 
на работите и с ангажимента за 
поемане на значителна част от 
съответните разходи преди края на 
2010 г., както и доказуема способност 
за провеждане на предварителни 
проучвания за осъществимост, 
подготвителни и технически 
проучвания и за получаване на лицензи 
и разрешения преди юни 2010 г.; 
- потенциал за дългосрочни ползи в 
социален план с оглед на целите по 
отношение на енергийната сигурност 
и изменението на климата, по-
специално чрез насърчаване на 
възобновяемите енергийни източници 
и енергийната ефективност; 
- прилагане на цялостен подход и 
степен на участие на публични и 
частни партньори във всички фази на 
подготовката, изпълнението и 
оценката на проекта;
- обоснованост и техническа 
адекватност на подхода и 
обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта, по-специално по отношение 
на евентуалния брой на работните 
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места, които ще бъдат създадени, и 
размера на местния фискален 
мултипликатор, както и използване 
на недостатъчно експлоатирани 
човешки и природни ресурси. 

Or. en

Изменение 14
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 22 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22в
Условия за финансиране

1. Помощта по EEPR ще се отпуска 
за разходите, свързани с 
техническата помощ и изграждането 
на проектите, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията, когато е 
необходимо.
2. Когато става въпрос за проекти, 
включени в индикативния списък на 
проекти, посочен в приложението, 
помощта по EEPR, изчислена като 
сума от директните безвъзмездни 
помощи и новаторските финансови 
инструменти, предоставени по всеки 
проект, не трябва да надвишава 
максималния размер на помощта по 
EEPR, определен там. 
3. Директната помощ по EEPR под 
формата на безвъзмездни помощи не 
трябва да надвишава 50% от 
разходите за инвестиции, 
съответстващи на изискванията за 
финансиране за даден проект.

Or. en
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Изменение 15
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 22 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22г
Инструменти

1. След поканата за внасяне на 
предложения (call for proposals) 
Комисията, ако е необходимо, въз 
основа на индикативния списък в 
приложението избира 
предложенията, които ще получат 
помощ по EEPR, след като оцени 
доколко тези предложения отговарят 
на критериите за съответствие с 
изискванията за финансиране 
(eligibility criteria), формулирани в член 
22а, както и на критериите за подбор 
и отпускане на финансиране (selection 
and award criteria), формулирани в член 
22б, и определя размера на помощта 
по EEPR, която ще бъде 
предоставена. Условията и методите 
за изпълнението на проектните 
предложения се определят в 
споразумение за сътрудничество 
между Комисията и бенефициерите. 
Комисията информира 
бенефициерите за всяка помощ по 
EEPR, която ще бъде предоставена. 
2. Помощта по EEPR се предоставя 
на основание на преки споразумения за 
предоставяне на безвъзмездна помощ 
(grant agreements) или новаторски 
финансови инструменти, както е 
предвидено в член 23. 

Or. en
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Изменение 16
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Глава III – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IІІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА IІІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ 
И НОВАТОРСКИ ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Or. en

Изменение 17
Gisela Kallenbach

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за проекти за енергийна 
ефективност, от комитета, създаден 
в изпълнение на член 16 от Директива 
2006/32/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и на член 14 от 
Директива 2002/91/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. 
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