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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на 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 и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на 
границите и визите

за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила 
за тях и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на 
границите и визите

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. приемането му ще 
наложи езикови корекции в целия 
текст.)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 а) В своите резолюции от 14 
март и 30 май 2018 г. относно 
Многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021—2027 г. 
Европейският парламент подчерта 
значението на хоризонталните 
принципи, на които следва да се 
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основава МФР за периода 2021—2027 
г. и всички свързани с нея политики на 
Съюза. В този контекст 
Европейският парламент отново 
потвърди своята позиция, че Съюзът 
трябва да изпълни своя ангажимент 
да играе водеща роля при 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие (ЦУР) на ООН и изрази 
съжаление по повод липсата на ясен и 
видим ангажимент за тази цел в 
съответните предложения. Ето защо 
Европейският парламент изиска 
интегрирането на ЦУР във всички 
политики и инициативи на Съюза за 
МФР за периода 2021—2027 г. Той 
подчерта още, че премахването на 
дискриминацията е жизненоважно за 
спазването на ангажиментите на 
Съюза за приобщаваща Европа и 
поради това отправи искане за 
ангажимент за интегриране на 
измерението на пола и на 
равенството между половете във 
всички политики и инициативи на 
Съюза в следващата МФР за периода 
20121 – 2017 г. В своята резолюция 
Парламентът подчерта, че в отговор 
на Парижкото споразумение 
свързаните с климата хоризонтални 
разходи следва да бъдат значително 
увеличени в сравнение с настоящата 
МФР и да достигнат 30 % във 
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 2027 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Политиката на сближаване 
продължава да бъде основната 
инвестиционна политика на Съюза, 
обхващаща всички негови региони, за 
преодоляване на комплексните 
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социално-икономически 
предизвикателства, като 
същевременно съсредоточава по-
голямата част от ресурсите в полза 
на най-уязвимите региони, 
включително периферните и 
островните региони. Важно е 
политиката на сближаване да 
продължи да се съсредоточава върху 
намаляване на различията между 
равнищата на развитие и засилване 
на конвергенцията, както е заложено 
в Договора.

Изменение 4

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 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Държавите членки следва да 
спазват 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 

(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 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и целите на ООН за устойчиво 
развитие. Държавите членки следва да 
спазват 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 принципа на
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
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ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. 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 108от 
ДФЕС.

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 
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 108от 
ДФЕС.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Запазването на финансирането 
на Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс и Кохезионния фонд след 2020 г. 
за ЕС-27 най-малко на равнището на 
бюджета за периода 2014—2020 г. в 
реално изражение е съществено 
условие, за да може тази политика да 
изпълнява своята мисия и да постига 
успешно своите цели. От съществено 
значение е също така да бъдат 
удвоени средствата по 
Инициативата за младежката 
заетост, както и да се осигури 
допълнително финансиране за 
Гаранция за децата. Евентуалните 
намаления биха се отразили 
неблагоприятно върху самата 
същност и цели на тази политика.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъде укрепен подходът за 
интегрирано териториално развитие, 
инвестициите под формата на 
териториални инструменти, като 
интегрираните териториални 
инвестиции (ИТИ), воденото от 
общностите местно развитие (ВОМР), 
както и всички останали териториални 
инструменти по цел на политиката 
„Европа по-близо до гражданите“, 
предоставящи подпомагане на 
инициативи, разработени от държавата 
членка за инвестиции, програмирани за 
ЕФРР, следва да се основават на 
териториалните и местните стратегии за 
развитие. За целите на ИТИ и 
териториалните инструменти, 
разработени от държавите членки, 
следва да бъдат определени минимални 
изисквания по отношение на 
съдържанието на териториалните 
стратегии. Тези териториални стратегии 
следва да бъдат разработени и одобрени 
на отговорността на съответните органи 
или организации. За да се осигури 
участието на съответните органи или 
организации в изпълнението на 
териториалните стратегии, те следва да 
носят отговорността за подбора на 
операциите, които ще бъдат 
подпомогнати или включени в този 
подбор.

(23) За да бъде укрепен подходът за 
интегрирано териториално развитие, 
инвестициите под формата на 
териториални инструменти, като 
интегрираните териториални 
инвестиции (ИТИ), воденото от 
общностите местно развитие (ВОМР)
(LEADER в контекста на ЕЗФРСР), 
както и всички останали териториални 
инструменти по цел на политиката 
„Европа по-близо до гражданите“, 
предоставящи подпомагане на 
инициативи, разработени от държавата 
членка за инвестиции, програмирани за 
ЕФРР, следва да се основават на 
териториалните и местните стратегии за 
развитие. За целите на ИТИ и 
териториалните инструменти, 
разработени от държавите членки, 
следва да бъдат определени минимални 
изисквания по отношение на 
съдържанието на териториалните 
стратегии. Тези териториални стратегии 
следва да бъдат разработени и одобрени 
на отговорността на съответните органи 
или организации. За да се осигури 
участието на съответните органи или 
организации в изпълнението на 
териториалните стратегии, те следва да 
носят отговорността за подбора на 
операциите, които ще бъдат 
подпомогнати или включени в този 
подбор.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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a) финансовите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“), Европейският 
социален фонд+ („ЕСФ+“), 
Кохезионния фонд, Европейския фонд 
за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), 
фонд „Убежище и миграция“ 
(„ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност 
„(„ФВС“) и инструмента за управление 
на границите и визите („ИУГВ“)
(наричани по-нататък заедно 
„фондовете“),

a) финансовите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“), Европейският 
социален фонд+ („ЕСФ+“), 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони („ЕЗФРСР“), 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство („ЕФМДР“), фонд „Убежище 
и миграция“ („ФУМИ“), фонд 
„Вътрешна сигурност „(„ФВС“) и 
инструмента за управление на 
границите и визите („ИУГВ“)(наричани 
по-нататък заедно „фондовете“),

По отношение на ЕЗФРСР се 
прилагат следните разпоредби:

- дял I;

- в дял II – глава I, глава II, 
членове 11 и 12 и глава III;

- в дял ІІІ – глава ІІ;

- в дял IV – глава І, членове 33 –
36, глава II и глава III;

- в дял V – глава I и раздел 2 от 
глава I; както и

- дял ІХ.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Регламент (ЕС) № […] 
(„Регламент за стратегическите 
планове за ОСП“)

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 6 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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вб) Регламент (ЕС) № […] 
(„Хоризонтален регламент за ОСП“)

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ;

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване както на наземната, 
така и на морската мобилност и 
регионалната свързаност на ИКТ;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Европа по-близо до гражданите 
чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на 
местните инициативи.

д) Европа по-близо до гражданите 
чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, 
селските, крайбрежните и островните
райони и на местните инициативи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) допълвания между фондовете и 
други инструменти на Съюза, 
включително стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за опазване на природата по 
програма LIFE;

iii) допълвания между фондовете и 
други инструменти на Съюза, 
включително стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за опазване на природата по 
програма LIFE, както и – когато това 
е уместно, проекти, финансирани по 
„Хоризонт Европа“;

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) з) описание на териториалния 
подход, който ще се прилага от 
държавата членка, включително 
териториални предизвикателства и 
свързани национални или регионални 
стратегии, териториален подход по 
отношение на 5-те политически 
цели, връзки с инвестициите по линия 
на ЕЗФРСР в селските райони, 
териториални инструменти.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не се прилага за операции, 
които допринасят за изпълнението на 
съответното благоприятстващо условие.

Първа алинея не се прилага за операции, 
които допринасят за изпълнението на 
съответното благоприятстващо условие
или при които процесът на 
изпълнението е много напреднал и 
причините за неизпълнението не 
засягат допустимостта на 
проектите.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска от дадена 
държава членка да направи преглед и 
предложи изменения на съответните 
програми, където е необходимо, за да 
подкрепи изпълнението на съответните 
препоръки на Съвета.

Комисията може да поиска от дадена 
държава членка да направи преглед и 
предложи изменения на съответните 
програми, където е необходимо, за да 
подкрепи изпълнението на съответните 
препоръки на Съвета, но без да се 
засяга правилното изпълнение на 
целите на политиката за всеки от 
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фондовете.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато държавата членка не 
предприеме ефективни действия в 
отговор на искането, отправено 
съгласно параграф 1 в сроковете, 
определени в параграфи 3 и 4, 
Комисията може да спре изцяло или 
частично плащанията за 
засегнатите програми и приоритети 
съгласно член 91.

заличава се

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията отправя 
предложение до Съвета за спиране на 
всички или на част от бюджетните 
кредити за поети задължения за една 
или повече от програмите на дадена 
държава членка в следните случаи:

заличава се

a) когато Съветът реши в 
съответствие с член 126, параграф 8 
или член 126, параграф 11 от ДФЕС, 
че съответната държава членка не е 
предприела ефективни действия да 
коригира прекомерния си дефицит;

б) когато Съветът приеме две 
последователни препоръки в същата 
процедура при дисбаланс в 
съответствие с член 8, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1176/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
40 на основание, че дадена държава 
членка е представила 
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неудовлетворителен план за 
корективни действия;

в) когато Съветът приеме две 
последователни решения в същата 
процедура при дисбаланс в 
съответствие с член 10, параграф 4 
от Регламент (ЕС) № 1176/2011, с 
които се установява неспазване от 
страна на държава членка на 
основание, че последната не е 
предприела препоръчаните 
корективни действия;

г) когато Комисията заключи, че 
дадена държава членка не е 
предприела мерки, както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на 
Съвета41, и вследствие на това реши 
да не разрешава отпускането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава членка;

д) когато Съветът реши, че дадена 
държава членка не спазва програмата 
за макроикономически корекции, 
посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ 472/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета42, или мерките, поискани 
с решение на Съвета, прието в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от ДФЕС.

Отдава се приоритет на спирането 
на бюджетни задължения; плащания 
се спират само когато са нужни 
незабавни действия и в случаи на 
значително неспазване. Спирането на 
плащанията се прилага към заявления 
за плащане, подадени за засегнатите 
програми след датата на решението 
за спиране.

На основание на извънредни 
икономически обстоятелства или 
след обосновано искане от 
съответната държава членка, 
отправено до Комисията в срок до 10 
дни от приемането на решението или 
препоръката, посочени в предходната 
алинея, Комисията може да 
препоръча на Съвета да отмени 
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спирането, предвидено в същата 
алинея.

_________________

40 Регламент (ЕС) № 1176/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 ноември 2011 г. относно 
предотвратяването и коригирането 
на макроикономическите дисбаланси 
(OB L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

41 Регламент (ЕО) № 332/2002 на 
Съвета от 18 февруари 2002 г. за 
установяване на механизъм, 
осигуряващ средносрочно финансово 
подпомагане за платежния баланс на 
държавите членки (ОВ L 53, 23.2.2002 
г.).

42 Регламент (ЕС) № 472/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. за засилване на 
икономическото и бюджетно 
наблюдение над държавите членки в 
еврозоната, изпитващи или 
застрашени от сериозни затруднения 
по отношение на финансовата си 
стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013, 
стр. 1).

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Предложение от страна на 
Комисията за спирането на 
бюджетни кредити за поети 
задължения се счита за прието от 
Съвета, освен ако Съветът вземе 
решение посредством акт за 
изпълнение да отхвърли това 
предложение с квалифицирано 
мнозинство в срок от един месец от 
представянето на предложението на 
Комисията.

заличава се
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Спирането на бюджетни кредити за 
поети задължения се прилага по 
отношение на бюджетни кредити за 
поети задължения от фондовете за 
съответната държава членка, 
считано от 1 януари на годината, 
следваща решението за спиране.

Съветът приема решение 
посредством акт за изпълнение по 
предложение на Комисията, както е 
посочено в параграф 7, във връзка със 
спирането на плащанията.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или 
плащания трябва да бъдат 
пропорционални, да зачитат 
равноправното третиране на 
държавите членки и да вземат 
предвид икономическите и 
социалните условия в съответната 
държава членка, по-специално 
равнището на безработицата, 
равнището на бедност или социално 
изключване в съответната държава 
членка спрямо средното за Съюза 
равнище и въздействието на 
спирането върху икономиката на 
съответната държава членка. 
Въздействието на спирането върху 
програми, които са от решаващо 
значение за справяне с 
неблагоприятни икономически или 
социални условия, е специфичен 
фактор, който подлежи на 
отчитане.

заличава се

Изменение 20
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. По отношение на спирането на 
бюджетни кредити за поети 
задължения се прилага максимален 
размер от 25 % от бюджетните 
кредити за поети задължения, 
отнасящи се за следващата 
календарна година за фондовете, или 
0,25 % от номиналния БВП, като се 
взема по-ниската от двете 
стойности, при всеки от следните 
случаи:

заличава се

a) при първи случай на неспазване на 
процедура при прекомерен дефицит, 
както е посочено в параграф 7, буква 
а);

б) при първи случай на неспазване на 
план за корективни действия в 
рамките на процедура при прекомерен 
дисбаланс, както е посочено в 
параграф 7, буква б);

в) при случай на неспазване на 
препоръчаните корективни действия 
в съответствие с процедура при 
прекомерен дисбаланс, както е 
посочено в параграф 7, буква в);

г) при първи случай на неспазване, 
както е посочено в параграф 7, букви 
г) и д).

В случай на трайно неспазване 
спирането на бюджетни кредити за 
поети задължения може да надхвърля 
максималните проценти, определени 
в първа алинея.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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11. Съветът отменя спирането на 
бюджетни кредити за поети 
задължения по предложение на 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в параграф 8, в 
следните случаи:

заличава се

a) когато процедурата при 
прекомерен дефицит се провежда при 
спиране в съответствие с член 9 от 
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета43

или Съветът реши в съответствие с 
член 126, параграф 12 от ДФЕС да 
отмени решението относно 
съществуването на прекомерен 
дефицит;

б) когато Съветът е одобрил плана за 
корективни действия, подаден от 
съответната държава членка в
съответствие с член 8, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1176/2011, или 
процедурата при прекомерен 
дисбаланс е поставена в положение на 
спиране в съответствие с член 10, 
параграф 5 от посочения регламент, 
или Съветът приключи процедурата 
при прекомерен дисбаланс в 
съответствие с член 11 от посочения 
регламент;

в) когато Комисията заключи, че 
дадена държава членка е предприела 
подходящи мерки, както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 332,2002;

г) когато Комисията заключи, че 
съответната държава членка е 
предприела подходящи мерки за 
изпълнението на програмата за 
макроикономически корекции, 
посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ 472/2013, или мерките, поискани с 
решение на Съвета в съответствие с 
член 136, параграф 1 от ДФЕС.

След като Съветът отмени 
спирането на бюджетните кредити 
за поети задължения, Комисията 
повторно вписва в бюджета спрените 
бюджетни кредити за поети 
задължения в съответствие с член [8] 
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от Регламент (ЕС, Евратом) […] на 
Съвета (Регламента за МФР).

Спрените бюджетни кредити за 
поети задължения не могат да бъдат 
повторно вписвани в бюджета след 
2027 г.

В съответствие с член 99 срокът за 
отмяна на повторно вписаната в 
бюджета сума започва да тече от 
годината, в която спрените 
бюджетни кредити за поети 
задължения са били повторно вписани 
в бюджета.

По предложение на Комисията 
Съветът приема решение за отмяна 
на спирането на плащанията, когато 
бъдат изпълнени приложимите 
условия, посочени в първа алинея.

_________________

43 Регламент (EО) № 1467/97 на 
Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне 
и изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит 
(ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предизвикателствата, посочени в 
съответните препоръки за отделните 
държави и в други приложими 
препоръки на Съюза, адресирани до 
държавите членки;

iii) предизвикателствата, посочени в 
съответните препоръки за отделните 
държави, адресирани до държавите 
членки;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение
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iv) специфични целеви територии, 
включително планирано използване на 
интегрирани териториални инвестиции, 
водено от общностите местно развитие 
или други териториални инструменти;

iv) специфични целеви територии, 
включително мерки за справяне с 
основните предизвикателства на 
островните и периферните региони и 
планирано използване на интегрирани 
териториални инвестиции, водено от 
общностите местно развитие или други 
териториални инструменти;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
програмата и на съответствието ѝ с 
настоящия регламент и с регламентите 
за отделните фондове, както и на 
съответствие ѝ със споразумението за 
партньорство. В оценката си Комисията 
отчита по-специално съответните 
препоръки за отделните държави.

1. Комисията прави оценка на 
програмата и на съответствието ѝ с 
настоящия регламент и с регламентите 
за отделните фондове, както и -ако е 
приложимо, на съответствието ѝ със 
споразумението за партньорство. В 
оценката си Комисията отчита по-
специално съответните препоръки за 
отделните държави, 
предизвикателствата, установени в 
националните и регионалните 
стратегии за развитие и – когато е 
приложимо, констатациите и 
препоръките от предварителните 
оценки.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

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. Държава членка може 
доброволно да поиска прехвърляне на 
до 5 % от отпуснатите финансови 
средства по програмата от 
инструменти на ЕФРР, КФ или 
ЕСФ+ към всеки от инструментите 
на ЕФРР, КФ или ЕСФ+.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За изготвянето и разработката на 
териториални стратегии може да се 
предоставя подпомагане.

5. За изготвянето и разработката на 
териториални стратегии може да се 
предоставя подпомагане, особено по 
отношение на техническата помощ 
за географските области, които са с 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, както е 
посочено в член 174 от ДФЕС;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+ и ЕФМДР могат да 
подпомагат воденото от общностите 
местно развитие.

1. ЕФРР, ЕСФ+, ЕЗФРСР, както е 
определен в Регламент XX/XXX, и 
ЕФМДР могат да подпомагат воденото 
от общностите местно развитие.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. ЕЗФРСР подпомага воденото 
от общностите местно развитие. В 
този случай той се нарича 
„LEADER“.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато управляващият орган 
управлява финансовия инструмент в 
съответствие с параграф 2, или когато 
организацията, изпълняваща 
финансовия инструмент, управлява 
финансовия инструмент в съответствие 
с параграф 3, те водят отделни сметки 
или поддържат счетоводни кодове по 
приоритети и по категории региони за 
всеки принос за всяка програма и 
отделно за средствата, посочени 
съответно в членове 54 и 56.

7. Когато управляващият орган 
управлява финансовия инструмент в 
съответствие с параграф 2, или когато 
организацията, изпълняваща 
финансовия инструмент, управлява 
финансовия инструмент в съответствие 
с параграф 3, те водят отделни сметки 
или поддържат счетоводни кодове по 
приоритети и по категории региони или 
по вид интервенции в случая на 
ЕЗФРСР за всеки принос за всяка 
програма и отделно за средствата, 
посочени съответно в членове 54 и 56.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) удостоверяване на пълнотата, 
точността и достоверността на
отчетите, както и че разходите, 
вписани в счетоводните отчети, са в 
съответствие с приложимото право 
и са били направени във връзка с 
операциите, избрани за финансиране в 
съответствие с критериите, 
приложими за оперативната 
програма и съответстващи на 
приложимото право;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква в б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) осигуряване — за целите на 
изготвянето и представянето на 
заявления за плащане — че е получена 
адекватна информация от 
управляващия орган относно 



AD\1171919BG.docx 21/32 PE625.490v02-00

BG

процедурите и проверките, 
провеждани по отношение на 
разходите;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) отчитане — при изготвянето 
и подаването на заявления за плащане 
— на резултатите от всички одити, 
извършени от или на отговорността 
на одитния орган;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) поддържане на счетоводни 
записи в компютризирана форма на 
декларираните пред Комисията 
разходи и съответното публично 
финансиране, заплатено на 
бенефициерите;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато програмите са групирани за 
целите на одитите на операциите 
съгласно член 73, параграф 2, 
информацията, изисквана по параграф 3, 
буква б), може да бъде групирана в 
единен доклад.

Когато програмите са групирани за 
целите на одитите на операциите 
съгласно член 73, параграф 2, 
информацията, изисквана по параграф 3, 
буква б), се групира в единен доклад.
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Обосновка

Моето мнение е, че групирането на програми и доклади прави процесите значително 
по-прости.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: 0,5 %; б) 2022 г.: 0,7 %;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 0,5 %; в) 2023 г.: 1 %;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 0,5 %; г) 2024 г.: 1.5 %;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 2025 г.: 0,5 %; д) 2025 г.: 2 %;
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) 2026 г.: 0,5 % е) 2026 г.: 2 %

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е 
предприела необходимото действие 
съгласно член 15, параграф 6.

заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Всяка сума, която е 
недвусмислено отменена по 
процедурата, посочена в член 101, ще 
бъде отново предоставена в бюджета 
на ЕС чрез общия марж за поетите 
задължения (резерва на Съюза) в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ XXXX/20XX на Съвета от {дата} за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 —
2027 г. Впоследствие тя ще бъде 
мобилизирана от Европейския 
парламент и Съвета в рамките на 
годишната бюджетна процедура.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в изключителни и надлежно 
обосновани случаи Комисията е 
заключила, че е било невъзможно да се 
внесе заявление за плащане поради 
процедурни забавяния, свързани с 
късното приемане и прилагане на 
програмните документи и 
съответното законодателство на 
равнището на Съюза.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за 
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021-2027 г., възлизат на 
330 624 388 630 EUR по цени от 2018 г.

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за 
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021—2027 г., възлизат на 378 
097 000 000 EUR по цени от 2018 г.(426 
534 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено за приемане от докладчиците по МФР с оглед на гласуването по проекта 
на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента 
с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Инвестиции 1. Средствата за цел „Инвестиции 
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за растеж и работни места“ възлизат на 
97,5% от глобалните средства (т.е. 
общо 322 194 388 630 EUR) и се 
разпределят, както следва:

за растеж и работни места“ възлизат на 
97 % от глобалните средства и се 
разпределят, както следва:

Обосновка

В съответствие с увеличението до 3 % за европейското териториално 
сътрудничество в член 104, параграф 7

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 61,6 % (т.е. общо 198 621 593 
157 EUR) за по-слабо развитите 
региони;

a) 61,6% за по-слабо развитите 
региони;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 14,3% (т.е. общо 45 934 516 595 
EUR) за регионите в преход,

б) 14,3% за регионите в преход;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10,8% (т.е. общо 34 842 689 000 
EUR) за по-силно развитите региони,

в) 10,8% за по-силно развитите 
региони;
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 12,8% (т.е. общо 
41 348 556 877EUR) за държавите 
членки, подпомагани от Кохезионния 
фонд,

г) 12,8% за държавите членки, 
подпомагани от Кохезионния фонд;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,4 % (т.е. общо 
1 447 034 001 EUR) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от ДФЕС, 
и регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, определени 
в член 2 от Протокол № 6 към Акта за 
присъединяване от 1994 г.

д) 0,4 % като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от ДФЕС, 
и регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, определени 
в член 2 от Протокол № 6 към Акта за 
присъединяване от 1994 г.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на наличните средства за 
ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“ възлиза на 
88 646 194 590 EUR.

Размерът на наличните средства за 
ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“ възлиза на 105 686 000 
000 EUR по цени за 2018 г. 
(119 222 000 000 EUR по текущи цени),

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено за приемане от докладчиците по МФР с оглед на гласуването по проекта 
на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно 
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многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента 
с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на допълнителното 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочен в параграф 1, буква д), 
разпределен за ЕСФ+, е 376 928 934
EUR.

Размерът на допълнителното 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочен в параграф 1, буква д), 
разпределен за ЕСФ+, е 424 296 054
EUR по цени от 2018 г..

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 % от средствата, прехвърлени към 
МСЕ, се предоставят незабавно след 
прехвърлянето им 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].

заличава се

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията 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 2023 г. подборът на проекти, 

заличава се
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допустими за финансиране, се 
съобразява с националните средства 
по Кохезионния фонд по отношение 
на 70 % от средствата, прехвърлени 
към МСЕ.

Изменение 54

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].

заличава се

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 500 000 000 EUR от средствата 
по целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“ се отпускат за 
Европейската инициатива за градовете 
под пряко или непряко управление от 
Комисията.

5. 560 000 000 EUR по цени от 
2018 г. от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се отпускат за Европейската 
инициатива за градовете под пряко или 
непряко управление от Комисията.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 175 000 000 EUR от средствата 
на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се отпускат за 
транснационално сътрудничество, 
подпомагащо новаторски решения под 
пряко или непряко управление.

6. 196 000 000 EUR по цени от 
2018 г. от средствата на ЕСФ+ по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се отпускат за транснационално 
сътрудничество, подпомагащо 
новаторски решения под пряко или 
непряко управление.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Средствата по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg) 
възлизат на 2,5 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете в 
периода 2021-2027 г. (т.е. общо 
8 430 000 000 EUR).

7. Средствата по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg) 
възлизат на 3 % от глобалните средства, 
налични за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2021—2027 г.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 70 % за по-слабо развитите 
региони;

a) 85 % за по-слабо развитите 
региони;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 55 % за регионите в преход; б) 60 % за регионите в преход;
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 40 % за по-силно развитите 
региони.

в) 50 % за по-силно развитите 
региони.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 70 %:

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 85 %:
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