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A8-0043/437

Изменение 437
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)
При изпълнението на фондовете
следва да се зачитат хоризонталните
принципи, определени в член 3 от
Договора за Европейския съюз („ДЕС“)
и в член 10 от ДФЕС, включително
принципите на субсидиарност и
пропорционалност, посочени в член 5 от
ДЕС, като се взема предвид Хартата на
основните права на Европейския съюз.
Държавите членки следва да спазват и
задълженията по силата на Конвенцията
на ООН за правата на хората с
увреждания и да осигурят достъпност
съгласно член 9 от нея и съгласно
законодателството на Съюза за
хармонизиране на изискванията за
достъпност на продуктите и услугите.
Държавите членки и Комисията следва
да се стремят да премахват
неравнопоставеността и да насърчават
равенството между мъжете и жените и
интегрирането на перспективата за
равенство между половете, както и да се
противопоставят на дискриминацията
по пол, расов или етнически произход,
религия или вероизповедание,
увреждане, възраст или сексуална
ориентация. Фондовете не следва да
подпомагат действия, които допринасят
за каквато и да било форма на
сегрегация. Целите на фондовете следва

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

изключването на приемането и
интеграцията на незаконни мигранти
от европейското финансиране не
представлява дискриминация. Целите
на фондовете следва да се осъществяват
в рамките на устойчивото развитие и
действията на Съюза за утвърждаване
на целта за съхраняване, опазване и
подобряване на качеството на околната
среда, както е предвидено в член 11 и
член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се
взема предвид принципът
„замърсителят плаща“. За да се защити
целостта на вътрешния пазар,
операциите в полза на предприятия са в
съответствие с правилата за държавна
помощ на Съюза, определени в
членове 107 и 108 от ДФЕС.
Or. en
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A8-0043/438

Изменение 438
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)
Хоризонталните финансови
правила, приети от Европейския
парламент и от Съвета, на основание
член 322 от Договора за
функционирането на Европейския съюз,
се прилагат към настоящия регламент.
Тези правила са установени във
Финансовия регламент и определят поспециално процедурата за създаване и
изпълнение на бюджета чрез
безвъзмездни средства, обществени
поръчки, награди, непряко изпълнение,
и предвиждат проверки на
отговорността на финансовите
участници. Разпоредбите, приети на
основание на член 322 от ДФЕС,
засягат и защитата на бюджета на
Съюза в случай на общи недостатъци
по отношение на върховенството на
закона в държавите членки, тъй като
спазването на върховенството на
закона е съществено предварително
условие за разумно финансово
управление и за ефективно
финансиране от страна на ЕС.

(6)
Хоризонталните финансови
правила, приети от Европейския
парламент и от Съвета, на основание
член 322 от Договора за
функционирането на Европейския съюз,
се прилагат към настоящия регламент.
Тези правила са установени във
Финансовия регламент и определят поспециално процедурата за създаване и
изпълнение на бюджета чрез
безвъзмездни средства, обществени
поръчки, награди, непряко изпълнение,
и предвиждат проверки на
отговорността на финансовите
участници.

Or. en
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A8-0043/439

Изменение 439
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 12
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) На равнището на Съюза
рамката за определяне на
националните приоритети за
реформа и наблюдение на
изпълнението им е европейският
семестър за координация на
икономическите политики.
Държавите членки разработват
собствени национални стратегии за
многогодишни инвестиции в подкрепа
на тези приоритети за реформа. Тези
стратегии следва да бъдат представени
заедно с годишните национални
програми за реформи като начин за
определяне и координиране на
приоритетните инвестиционни проекти,
които трябва да бъдат подпомогнати с
финансиране от държавите членки и
Съюза. Те следва също така да осигурят
съгласуваното използване на
финансирането от Съюза и да увеличат
максимално добавената стойност на
финансовото подпомагане, която
получават по-специално фондовете,
Европейския механизъм за
стабилизиране на инвестициите и
InvestEU.

(12) Държавите членки разработват
собствени национални стратегии за
многогодишни инвестиции в подкрепа
на тези приоритети за реформа. Тези
стратегии следва да бъдат представени
заедно с годишните национални
програми за реформи като начин за
определяне и координиране на
приоритетните инвестиционни проекти,
които трябва да бъдат подпомогнати с
финансиране от държавите членки и
Съюза. Те следва също така да осигурят
съгласуваното използване на
финансирането от Съюза и да увеличат
максимално добавената стойност на
финансовото подпомагане, която
получават по-специално фондовете,
Европейския механизъм за
стабилизиране на инвестициите и
InvestEU.
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A8-0043/440

Изменение 440
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 12 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(12 a) Европейският семестър
отправя към държавите членки
специфични за всяка държава
препоръки за преодоляване на
макроикономическите неравновесия в
рамките на Европейския съюз. При
никакви обстоятелства
интегрирането на тези препоръки в
националните политики не следва да
бъде предварително условие за
получаване на европейски средства,
които също така се финансират
изцяло с национални вноски от
държавите членки.
Or. en
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A8-0043/441

Изменение 441
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 12 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(12 б) Политиката на сближаване
има за цел намаляване на различията
в регионите и между тях в рамките
на Съюза чрез европейските
структурни и инвестиционни
фондове. Санкционирането на
потенциалните бенефициери
единствено поради това, че
националните органи не отговарят
на очакванията на Комисията, е в
пълно противоречие с целите на
политиката на сближаване. В този
контекст е необходимо да се
отхвърли всяка форма на обвързаност
с макроикономически условия, която
дава на Комисията право на преценка
за спиране на бюджетните кредити
за поети задължения и за плащания
за държавите членки, които не
желаят да прилагат препоръчаните в
рамките на Европейския семестър
структурни реформи.
Or. en
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A8-0043/442

Изменение 442
Стийв Бриуа
от името на групата ENF
Доклад
A8-0043/2019
Андрей Новаков
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
Съображение 13
Текст, предложен от Комисията
(13) Държавите членки следва да
определят по какъв начин
съответните препоръки за
отделната държава („ПОД“), приети
съгласно член 121, параграф 2 от
ДФЕС и съответните препоръки на
Съвета, приети съгласно член 148,
параграф 4 от ДФЕС, се вземат
предвид при изготвянето на
програмните документи. През
програмния период 2021 – 2027 г.
държавите членки следва редовно да
представят на мониторинговия
комитет и на Комисията напредъка в
изпълнението на програмите в
подкрепа на препоръките за
отделните държави. В рамките на
междинен преглед държавите членки
следва, наред с други елементи, да
обмислят необходимостта от
промени в програмите с цел отчитане
на съответните ПОД, приети или
изменени от началото на програмния
период.

Изменение
заличава се

Or. en

AM\1176409BG.docx

BG

PE631.704v01-00
Единство в многообразието

BG

