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A8-0043/433

Изменение 433
Искра Михайлова
от името на групата ALDE
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Предложение за регламент
Член 21
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да поискат
прехвърляне на до 5 % от отпуснатите
финансови средства по програмата от
всеки от фондовете към всеки друг фонд
със споделено управление или към
инструмент с пряко или непряко
управление.

1. С цел осигуряване на гъвкавост
държавите членки могат, ако
мониторинговият комитет на
програмата изрази съгласие, да
поискат прехвърляне на до 10% от
отпуснатите финансови средства по
програмата от всеки от фондовете към
Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд
плюс, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство,
фонда за убежище и миграция, фонд
„Вътрешна сигурност“, инструмента
за финансово подпомагане за
външните граници и визите,
програмата LIFE и „Хоризонт
Европа“.

2. Прехвърлените средства се
изпълняват в съответствие с правилата
на фонда или инструмента, към който се
прехвърлят, а в случай на прехвърляне
към инструменти при пряко или
непряко управление, в полза на
съответната държава членка.

2. Прехвърлените средства се
изпълняват в съответствие с правилата
на фонда или инструмента, към който се
прехвърлят, а в случай на прехвърляне
към фонда за убежище и миграция,
фонд „Вътрешна сигурност“,
инструмента за финансово
подпомагане за външните граници и
визите, програмата LIFE или
„Хоризонт Европа“, в полза на
съответната държава членка.

3. Исканията съгласно параграф 1

3. Исканията съгласно параграф 1
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определят общата прехвърлена сума за
всяка година по фонд и по категория
регион, където е от значение,
обосновани са надлежно и са
придружени от преразгледаната
програма или програми, от които
средствата трябва да бъдат прехвърлени
в съответствие с член 19, като указват
към кой друг фонд или инструмент се
прехвърлят сумите.

определят общата прехвърлена сума за
всяка година по фонд и по категория
регион, където е от значение,
обосновани са надлежно с оглед на
взаимното допълване и
въздействието, които трябва да се
постигнат, и са придружени от
преразгледаната програма или
програми, от които средствата трябва да
бъдат прехвърлени в съответствие с
член 19, като указват към кой друг фонд
или инструмент се прехвърлят сумите.

4. Комисията може да възрази срещу
искане за прехвърляне в свързаното
изменение на програмата, когато това
би застрашило постигането на целите на
програмата, от която ще се прехвърлят
средства.

4. Комисията може да възрази срещу
искане за прехвърляне в свързаното
изменение на програмата, когато това
би застрашило постигането на целите на
програмата, от която ще се прехвърлят
средства.

5. Могат да бъдат прехвърляни само
средства от бъдещи календарни години.

5. Могат да бъдат прехвърляни само
средства от бъдещи календарни години.
Or. en
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A8-0043/434

Изменение 434
Искра Михайлова
от името на групата ALDE
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Предложение за регламент
Член 21
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да поискат
прехвърляне на до 5 % от отпуснатите
финансови средства по програмата от
всеки от фондовете към всеки друг фонд
със споделено управление или към
инструмент с пряко или непряко
управление.

1. С цел осигуряване на гъвкавост
държавите членки могат, ако
мониторинговият комитет на
програмата изрази съгласие, да
поискат прехвърляне на до 7 % от
отпуснатите финансови средства по
програмата от всеки от фондовете към
Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд
плюс, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство,
фонда за убежище и миграция, фонд
„Вътрешна сигурност“ и
инструмента за финансово
подпомагане за външните граници и
визите..

2. Прехвърлените средства се
изпълняват в съответствие с правилата
на фонда или инструмента, към който се
прехвърлят, а в случай на прехвърляне
към инструменти при пряко или
непряко управление, в полза на
съответната държава членка.

2. Прехвърлените средства се използват
в съответствие с правилата на фонда
или инструмента, към който се
прехвърлят.

3. Исканията съгласно параграф 1
определят общата прехвърлена сума за
всяка година по фонд и по категория
регион, където е от значение,
обосновани са надлежно и са

3. Исканията съгласно параграф 1
определят общата прехвърлена сума за
всяка година по фонд и по категория
регион, където е от значение,
обосновани са надлежно с оглед на
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придружени от преразгледаната
програма или програми, от които
средствата трябва да бъдат прехвърлени
в съответствие с член 19, като указват
към кой друг фонд или инструмент се
прехвърлят сумите.

взаимното допълване и
въздействието, които трябва да се
постигнат, и са придружени от
преразгледаната програма или
програми, от които средствата трябва да
бъдат прехвърлени в съответствие с
член 19, като указват към кой друг фонд
или инструмент се прехвърлят сумите.

4. Комисията може да възрази срещу
искане за прехвърляне в свързаното
изменение на програмата, когато това
би застрашило постигането на целите на
програмата, от която ще се прехвърлят
средства.

4. Комисията може да възрази срещу
искане за прехвърляне в свързаното
изменение на програмата, когато това
би застрашило постигането на целите на
програмата, от която ще се прехвърлят
средства.

5. Могат да бъдат прехвърляни само
средства от бъдещи календарни години.

5. Могат да бъдат прехвърляни само
средства от бъдещи календарни години.
Or. en
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A8-0043/435

Изменение 435
Искра Михайлова
от името на групата ALDE
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 6
Текст, предложен от Комисията
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.

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 2022 г. подборът на проекти,
допустими за финансиране, се
съобразява с националните средства по
Кохезионния фонд.

Or. en
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A8-0043/436

Изменение 436
Искра Михайлова
от името на групата ALDE
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
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].
Or. en
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