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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да се определят 
обективни критерии за допустимост на 
региони и райони. За тази цел 
набелязването на региони и райони на 
равнището на Съюза, които отговарят 
на критериите за допустимост, следва да 
се основава на общата система за 
класификация на регионите, въведена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета26.

(9) Следва да се определят 
обективни и прозрачни критерии за 
допустимост на региони и райони. За 
тази цел набелязването на региони и 
райони на равнището на Съюза, които 
отговарят на критериите за 
допустимост, следва да се основава на 
общата система за класификация на 
регионите, въведена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета26.

_________________ _________________

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Бъдещата цел „Европейско 
териториално сътрудничество” 
(Interreg) следва в достатъчна степен 
да отчита и при необходимост да 
осигурява финансова подкрепа за 
регионите, които ще бъдат най-
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засегнати от излизането на 
Обединеното кралство от 
Европейския съюз, по-специално тези, 
които ще станат гранични региони 
(чрез морски и сухопътни граници);

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С настоящия регламент следва да 
се добавят две специфични цели на 
Interreg, едната — за подпомагане на 
специфични цели на Interreg за 
укрепване на институционалния 
капацитет, подобряване на правното и 
административното сътрудничество, по-
специално в случаите, свързани с 
изпълнението на съобщението относно 
граничните региони, засилването на 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите, както и разработването и 
координацията на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни, а другата — за справяне със 
специфични за външното 
сътрудничество въпроси като 
безопасността, сигурността, 
управлението на преминаването на 
границите и миграцията.

(19) С настоящия регламент следва да 
се добавя една специфична цел на 
Interreg — за подпомагане на 
специфични цели на Interreg за 
укрепване на институционалния 
капацитет, подобряване на правното и 
административното сътрудничество, по-
специално в случаите, свързани с 
изпълнението на съобщението относно 
граничните региони, засилването на 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите, както и разработването и 
координацията на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни.

Обосновка

Въпреки че тази цел е важна, е трудно тя да бъде приведена в съответствие с целите 
на политиката на сближаване, на които се основава програмата Interreg, и следва да 
бъде заличена с цел постигане на съгласувана политика. Тази допълнителна цел може 
да създаде погрешно впечатление за очаквания от Interreg в тази област. Освен това 
други фондове и бюджетни редове в МФР вече обхващат широк кръг от въпроси, 
изброени в тази цел.

Изменение 4

Предложение за регламент
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Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разпоредбите относно 
подготовката, одобрението и 
изменението на програмите по Interreg, 
както и относно териториалното 
развитие, подбора на операциите, 
мониторинга и оценката, програмните 
органи, одита на операциите, както и 
относно прозрачността и комуникацията 
следва да бъдат съобразени със 
специфичните особености на 
програмите по Interreg в сравнение с 
разпоредбите, установени в Регламент 
(ЕС) [нов РОР].

(21) Разпоредбите относно 
подготовката, одобрението и 
изменението на програмите по Interreg, 
както и относно териториалното 
развитие, подбора на операциите, 
мониторинга и оценката, програмните 
органи, одита на операциите, както и 
относно прозрачността и комуникацията 
следва да бъдат съобразени със 
специфичните особености на 
програмите по Interreg в сравнение с 
разпоредбите, установени в Регламент 
(ЕС) [нов РОР]. Тези специфични 
разпоредби следва да бъдат прости и 
ясни, за да се избегне 
свръхрегулирането и допълнителната 
административна тежест за 
държавите членки и бенефициерите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г., 
необходимо е да се оценят фондове въз 
основа на информацията, събрана чрез 
специфични изисквания за наблюдение, 
като същевременно се избягват 
излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на място на 
въздействието на фондовете.

(25) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г., 
необходимо е да се оценят фондове въз 
основа на информацията, събрана чрез 
специфични изисквания за наблюдение, 
като същевременно се избягват 
излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки и за 
бенефициерите. Когато е 
целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели, 
които са счетени като най-
подходящи за измерване на напредъка 
към постигане на целите на цел 
„Европейско териториално 
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сътрудничество“ (програмата 
Interreg) като основа за оценка на 
въздействието на използваните в 
програмата фондове по места.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Въз основа на натрупания опит 
през програмния период 2014—2020 г. 
системата за въвеждане на ясна 
йерархия на правилата за допустимост 
на разходите следва да бъде 
продължена, като същевременно се 
поддържа принципът за правилата за 
допустимост на разходите, които се 
установяват на равнището на Съюза или 
за програмите по Interreg като цяло, за 
да се избегнат всякакви възможни 
противоречия или несъответствия 
между различни регламенти и между 
регламентите и националните правила. 
Допълнителните правила, приети от 
една държава членка, които следва да се 
прилагат само за бенефициерите от 
въпросната държава членка, следва да 
бъдат строго ограничени в рамките на 
необходимия минимум. По-конкретно, 
разпоредбите на Делегиран регламент 
(ЕС) № 481/2014 на Комисията33, приет 
за програмния период 2014—2020 г., 
следва да бъдат включени в настоящия 
регламент.

(26) Въз основа на натрупания опит 
през програмния период 2014—2020 г. 
системата за въвеждане на ясна 
йерархия на правилата за допустимост 
на разходите следва да бъде 
продължена, като същевременно се 
поддържа принципът за правилата за 
допустимост на разходите, които се 
установяват на равнището на Съюза или 
за програмите по Interreg като цяло, за 
да се избегнат всякакви възможни 
противоречия или несъответствия 
между различни регламенти и между 
регламентите и националните правила. 
Допълнителните правила, приети от 
една държава членка, които следва да се 
прилагат само за бенефициерите от 
въпросната държава членка, следва да 
бъдат избягвани. По-конкретно, 
разпоредбите на Делегиран регламент 
(ЕС) № 481/2014 на Комисията33, приет 
за програмния период 2014—2020 г., 
следва да бъдат включени в настоящия 
регламент.

_________________ _________________

33 Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 
на Комисията от 4 март 2014 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 
1299/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на специалните 
разпоредби за допустимостта на 
разходите по програмите за 
сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., 
стр. 45).

33 Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 
на Комисията от 4 март 2014 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 
1299/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на специалните 
разпоредби за допустимостта на 
разходите по програмите за 
сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., 
стр. 45).
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Съгласно член [63, параграф 9] 
от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-
Omnibus] в специфичните за сектора 
правила се отчитат нуждите по 
програмите за европейско териториално 
сътрудничество (Interreg), по-специално 
по отношение на функцията по одит. 
Следователно разпоредбите относно 
годишното одитно становище, 
годишния контролен доклад и одитите 
на операциите следва да се опростят и 
адаптират към посочените програми, 
включващи повече от една държава 
членка.

(29) Съгласно член [63, параграф 9] 
от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-
Omnibus] в специфичните за сектора 
правила се отчитат нуждите по 
програмите за европейско териториално 
сътрудничество (Interreg), по-специално 
по отношение на функцията по одит. 
Следователно разпоредбите относно 
годишното одитно становище, 
годишния контролен доклад и одитите 
на операциите следва да се опростят и 
адаптират към посочените програми, 
включващи повече от една държава 
членка.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Следва да се установи ясна 
верига на финансова отговорност по 
отношение на събирането на средства от 
единствения партньор или други 
партньори при установени нередности, 
чрез водещия партньор и управляващия 
орган до Комисията. Следва да се 
предвиди понасянето на отговорност от 
държавите членки, трети държави, 
партньорски държави или отвъдморски 
страни и територии (ОСТ), когато 
единственият партньор или други 
партньори или водещият партньор не са 
събрали средствата, т.е. държавата 
членка да възстанови средствата на 
управляващия орган. Следователно в 
рамките на програмите по Interreg не 

(30) Следва да се установи ясна 
верига на финансова отговорност по 
отношение на събирането на средства от 
единствения партньор или други 
партньори при установени нередности, 
чрез водещия партньор и управляващия 
орган до Комисията. Следва да се 
предвиди понасянето на отговорност от 
държавите членки, трети държави, 
партньорски държави или отвъдморски 
страни и територии (ОСТ), когато 
единственият партньор или други 
партньори или водещият партньор не са 
събрали средствата, т.е. държавата 
членка да възстанови средствата на 
управляващия орган. Следователно в 
рамките на програмите по Interreg не 
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съществува възможност за 
неподлежащи на събиране суми на 
равнището на бенефициерите. 
Необходимо е обаче да се изяснят 
правилата, ако държава членка, трета 
държава, партньорска държава или ОСТ 
не възстанови средствата на 
управляващия орган. Следва да бъдат 
изяснени и задълженията на водещия 
партньор за събиране на средствата. По-
специално на управляващия орган не 
следва да бъде позволено да задължи 
водещия партньор да започне съдебно 
производство в друга държава.

съществува възможност за 
неподлежащи на събиране суми на 
равнището на бенефициерите. 
Необходимо е обаче да се изяснят 
правилата, ако държава членка, трета 
държава, партньорска държава или ОСТ 
не възстанови средствата на 
управляващия орган. Следва да бъдат 
изяснени и задълженията на водещия 
партньор за събиране на средствата. По-
специално на управляващия орган не 
следва да бъде позволено да задължи 
водещия партньор да започне съдебно 
производство в друга държава.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Макар програмите по Interreg с 
участието на трети държави, 
партньорски държави или ОСТ да 
следва да се изпълняват при споделено 
управление, сътрудничеството в най-
отдалечените региони може да се 
изпълнява при непряко управление. 
Следва да се определят специфични 
правила как да се прилагат тези 
програми, в своята цялост или частично, 
при непряко управление.

(32) Макар програмите по Interreg с 
участието на трети държави, 
партньорски държави или ОСТ да 
следва да се изпълняват при споделено 
управление, сътрудничеството в най-
отдалечените региони може да се 
изпълнява при непряко управление. 
Следва да се определят специфични 
правила относно това, как да се 
прилагат тези програми, в своята цялост 
или частично, при непряко управление.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За да се гарантират еднакви 
условия за приемането или изменението 
на програмите по Interreg, на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия. При все това програмите 
за външно трансгранично 

(35) За да се гарантират еднакви 
условия за приемането или изменението 
на програмите по Interreg, на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия. При все това, по 
целесъобразност, програмите за 
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сътрудничество следва да спазват, 
когато това е приложимо,
процедурите на Комитета, създаден 
съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и 
[ИСРМС] по отношение на първото 
решение за одобрение на същите 
програми.

външно трансгранично сътрудничество 
следва да спазват процедурите на 
Комитета, създаден съгласно Регламент 
(ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по 
отношение на първото решение за 
одобрение на същите програми.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато трета държава или 
партньорска държава, даваща принос за 
програма по Interreg с национални 
ресурси, които не представляват 
национално съфинансиране на 
подпомагането от ЕФРР или от 
инструмент на ЕС за външно 
финансиране, намали посочения принос 
по време на изпълнението на 
програмата по Interreg — било то като 
цяло или по отношение на съвместни 
операции, които вече са избрани и са 
получили документа, предвиден в член 
22, параграф 6 — участващата(ите) 
държава(и) членка(и) изискват да се 
приложи единият от вариантите, 
посочени в параграф 4, втора алинея.

6. Когато трета държава или 
партньорска държава, даваща принос за 
програма по Interreg с национални 
ресурси, които не представляват 
национално съфинансиране на 
подпомагането от ЕФРР или от 
инструмент на ЕС за външно 
финансиране, намали посочения принос 
по време на изпълнението на 
програмата по Interreg — било то като 
цяло или по отношение на съвместни 
операции, които вече са избрани и са 
получили документа, предвиден в член 
22, параграф 6 — участващата(ите) 
държава(и) членка(и) изискват да се 
приложи единият от вариантите, 
посочени в параграф 4, втора алинея.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява всяка 
програма по Interreg и съответствието ѝ 
с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 
(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия 
регламент, а в случай на подпомагане от 
инструмент на ЕС за външно 
финансиране и когато е приложимо —

1. Комисията оценява всяка 
програма по Interreg и съответствието ѝ 
с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 
(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия 
регламент; в случай на подпомагане от 
инструмент на ЕС за външно 
финансиране и когато е приложимо —
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нейната съгласуваност с 
многогодишния стратегически документ 
съгласно член 10, параграф 1 или 
съответната стратегическа програмна 
рамка съгласно съответния основен акт 
на един или повече от посочените 
инструменти.

нейната съгласуваност с 
многогодишния стратегически документ 
съгласно член 10, параграф 1 или 
съответната стратегическа програмна 
рамка, Комисията прави оценка на 
нейното съответствие съгласно 
съответния основен акт на един или 
повече от посочените инструменти.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на програмния период 
държавата членка може да прехвърли до 
5 % от първоначално разпределената 
сума по даден приоритет и не повече от 
3% от бюджета на програмата към друг 
приоритет на същата програма по 
Interreg.

По време на програмния период 
държавата членка може да прехвърли до 
10% от първоначално разпределената 
сума по даден приоритет и не повече от 
6% от бюджета на програмата към друг 
приоритет на същата програма по 
Interreg.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за програми по Interreg за 
вътрешно трансгранично 
сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 
6%;

a) за програми по Interreg за 
вътрешно трансгранично 
сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 
7%;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мониторинговият комитет 
заседава поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се разглеждат всички 

5. Мониторинговият комитет 
заседава поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се разглеждат всички 
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въпроси, които засягат напредъка на 
програмата в посока на постигането на 
нейните цели.

въпроси, които засягат напредъка на 
програмата в посока на постигането на 
нейните цели, и по целесъобразност 
той изготвя препоръки.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът на мониторинговия комитет на 
всяка програма по Interreg се одобрява 
от държавите членки и, когато е 
приложимо, от третите държави, 
партньорските държави и ОСТ, 
участващи в тази програма, и гарантира 
балансирано представителство на 
съответните органи, междинни звена и 
представители на партньорите по 
програмата, посочени в член [6] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите 
членки, от трети държави, партньорски 
държави и ОСТ.

Съставът на мониторинговия комитет на 
всяка програма по Interreg се одобрява 
по открит и прозрачен начин от 
държавите членки и, когато е 
приложимо, от третите държави, 
партньорските държави и ОСТ, 
участващи в тази програма, и гарантира 
балансирано представителство на 
съответните органи, междинни звена и 
представители на партньорите по 
програмата, посочени в член [6] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите 
членки, от трети държави, партньорски 
държави и ОСТ.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед може да бъде организиран от 
Комисията с цел разглеждане на 
изпълнението на програмите по Interreg.

Преглед се организира от Комисията с 
цел разглеждане на изпълнението на 
програмите по Interreg.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резултатите от прегледа се 3. Резултатите от прегледа се 
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документират в съгласуван протокол. документират в съгласуван протокол и 
се публикуват на уебсайта на 
преразгледаната програма .
Комисията оценява писмено 
резултатите от прегледа, публикува 
оценка на изпълнението и съобщава 
тази оценка на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки управляващ орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за съответната 
програма по Interreg до 31 януари, 31
март, 31 май, 31 юли, 30 септември и 
30 ноември всяка година в съответствие 
с образеца от приложение [VII] към 
Регламент (ЕС) [нов РОР].

Всеки управляващ орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за съответната 
програма по Interreg до 31 януари, 
31 май и 30 септември всяка година в
съответствие с образеца от 
приложение[VII] към Регламент (ЕС) 
[нов РОР].

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаването на данни се извършва, 
като се използват съществуващите 
системи за докладване на данни, 
доколкото те са се доказали като 
надеждни през предходния програмен 
период.

Обосновка

Въвеждането на нови системи за докладване на данни по време на текущия програмен 
период беше трудно поради липсата на инструкции и насоки в началото и направи 
необходими повторни корекции.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите показатели за крайния 
продукт и общите показатели за 
резултата, както е посочено в 
приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 
ЕФРР], и, когато е необходимо, 
специфичните за програмата 
показатели за крайния продукт и за 
резултата се използват в съответствие 
с член [12, параграф 1] от Регламент 
(ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, 
буква г), подточка ii) и член 31, 
параграф 2, буква б) от настоящия 
регламент.

1. Общите показатели за крайния 
продукт и общите показатели за 
резултата, както е посочено в 
приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 
ЕФРР], и за които се счита, че са най-
подходящи за измерването на 
напредъка по отношение на целите на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), се 
използват в съответствие с член [12, 
параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 
РОР], член 17, параграф 3, буква г), 
подточка ii) и член 31, параграф 2, буква 
б) от настоящия регламент.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато е необходимо и в 
надлежно обосновани от 
управляващия орган случаи, се 
използват специфични за програмата 
показатели за крайния продукт и за 
резултата, в допълнение към 
показателите, избрани в 
съответствие с първа алинея от 
настоящия член.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие със 
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задължението си за докладване 
съгласно член [38, параграф 3, буква д), 
подточка i)] от Финансовия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информация относно изпълнението и 
резултатите съгласно показателите, 
като докладва за напредъка и 
недостатъците и осигурява ясна 
връзка между разходите и 
изпълнението.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган извършва 
оценки на всяка програма по Interreg. В 
рамките на всяка оценка се разглежда 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на съответната програма 
по Interreg.

1. Управляващият орган извършва 
оценки на всяка програма по Interreg. В 
рамките на всяка оценка се разглежда 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на съответната програма 
по Interreg. Честотата на оценките, 
която трябва да се определи в плана 
за оценка, посочен в точка 5 по-долу, 
не е по-висока от веднъж годишно.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) поставя на място, видимо за 
обществеността, табели или табла 
веднага щом започне изпълнението на 
операцията по Interreg, включващо 
физически инвестиции или закупуване 
на оборудване, чиито общи разходи 

в) поставя на място, видимо за 
обществеността, табели или табла 
веднага щом започне изпълнението на 
операцията по Interreg, включващо 
физически инвестиции или закупуване 
на оборудване, чиито общи разходи 
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надвишават 100 000 EUR; надвишават 25 000 EUR;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за операции по Interreg, които не 
попадат в обхвата на буква в), поставя 
на място, видимо за обществеността, 
поне един хартиен или електронен 
плакат с минимален размер А3 с 
информация за операцията по Interreg, 
подчертаващ подпомагането от фонд по 
Interreg;

г) за операции по Interreg, които не 
попадат в обхвата на буква в), поставя 
на място, видимо за обществеността, 
поне един хартиен или електронен 
плакат с минимален размер А2 с 
информация за операцията по Interreg, 
подчертаващ подпомагането от фонд по 
Interreg;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за операции от стратегическо 
значение, чиито общи разходи 
надвишават 10 000 000 EUR, 
организира комуникационна проява и 
ангажира своевременно Комисията и 
отговорния управляващ орган.

д) за операции от стратегическо 
значение, чиито общи разходи 
надвишават 5 000 000 EUR, 
организират комуникационна проява и 
ангажират своевременно Комисията и 
отговорния управляващ орган.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За фондовете за малки проекти 
бенефициерът гарантира, че крайните 
получатели изпълняват изискванията, 
посочени в параграф 4, буква в).

5. За фондовете за малки проекти 
бенефициерът гарантира, че крайните 
получатели изпълняват изискванията, 
посочени в параграф 4, букви в) и г).

Изменение 29
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разходите за персонала 
представляват брутните разходи за труд 
за персонала, нает от партньора по 
Interreg по един от следните начини:

1. При условие че се спазват 
всички закони и права от трудовото 
право на Съюза, разходите за 
персонала представляват брутните 
разходи за труд за персонала, нает от 
партньора по Interreg по един от 
следните начини:

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя вида на данните 
и критериите, въз основа на които се 
формират извадките за нейните 
одитни операции, както и 
методологията за екстраполирането 
на процента на грешките в 
приложение, което да се приеме чрез 
делегиран акт в съответствие с 
член 62 от настоящия регламент.
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