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A8-0043/448

Изменение 448
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 15
Текст, предложен от Комисията
15

[...]

Изменение
заличава се
Or. en
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A8-0043/449

Изменение 449
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 15 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията
Комисията отправя предложение до
Съвета за спиране на всички или на част
от бюджетните кредити за поети
задължения или плащанията за една
или повече от програмите на дадена
държава членка в следните случаи:

Изменение
7.
След като вземе предвид
икономическото и социалното
положение в съответната държава
членка и въздействието на
предвиденото спиране върху
икономиката, Комисията може да
отправи предложение до Съвета за
постепенно спиране на всички или на
част от бюджетните кредити за поети
задължения, освен когато става дума
за програми по ЕСФ+ или за
инвестиции по други фондове, които
са свързани с Целите за устойчиво
развитие на ООН или с прилагането
на Парижкото споразумение, за една
или повече от програмите на дадена
държава членка в следните случаи:
Or. en
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A8-0043/450

Изменение 450
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 15 – параграф 12 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския
парламент за прилагането на настоящия
член. По-специално, когато едно от
условията, определени в параграф 7, е
изпълнено за дадена държава членка,
Комисията незабавно информира
Европейския парламент и представя
подробни данни относно фондовете и
програмите, които могат да бъдат обект
на спиране на бюджетни кредити за
поети задължения.

Комисията информира Европейския
парламент за прилагането на настоящия
член. По-специално, когато едно от
условията, определени в параграф 7, е
изпълнено за дадена държава членка,
Комисията незабавно информира
Европейския парламент и представя
подробни данни относно фондовете и
програмите, които могат да бъдат обект
на спиране на бюджетните кредити за
поети задължения, както и очакваното
въздействие на това спиране върху
икономиката на държавата членка,
за целите на структурирания диалог,
за да се гарантира съдържателен
дебат и да се улесни провеждането на
прозрачен процес на правоприлагане.
Or. en
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A8-0043/451

Изменение 451
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 15 – параграф 12 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Европейският парламент може да
покани Комисията на структуриран
диалог относно прилагането на
настоящия член, като взема предвид
предаването на информацията,
посочена в първата алинея.
Or. en
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A8-0043/452

Изменение 452
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 15 – параграф 12 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията
Комисията предава предложението за
спиране на бюджетни кредити за поети
задължения или предложението за
отмяна на такова спиране на
Европейския парламент и на Съвета.

Изменение
Комисията предава предложението за
спиране на бюджетни кредити за поети
задължения или предложението за
отмяна на такова спиране на
Европейския парламент за становище и
на Съвета за вземане на решение.
Or. en
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A8-0043/453

Изменение 453
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D
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 106 – параграф 4 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4а.
Държавите членки могат в
надлежно обосновани случаи да
отправят искане за допълнителна
гъвкавост в действащата уредба на
Пакта за стабилност и растеж за
публичните или равностойните на
тях структурни разходи,
подпомагани от публичната
администрация чрез съфинансиране
на инвестиции, активирани в
рамките на финансирането от
европейските структурни и
инвестиционни фондове. Комисията
внимателно оценява съответното
искане, когато определя фискалните
корекции съгласно превантивната или
корективната част от Пакта за
стабилност и растеж по начин,
който отразява стратегическото
значение на инвестициите.
Or. en
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