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ИЗМЕНЕНИЕ 

Комисията по бюджетен контрол представя на водещата комисия по регионално 

развитие следното изменение: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) С цел да се гарантира успехът 

на политиката на сближаване след 

2020 г., от съществено значение е да 

се намали административната 

тежест за бенефициерите и 

управляващите органи, да се намери 

точният баланс между 

ориентираността към резултати в 

политиката и равнището на 

проверките и контрола, извършвани с 

цел увеличаване на 

пропорционалността, да се въведе 

диференциация при изпълнението на 

програмите и да се опростят 

правилата и процедурите, които 

понастоящем често се възприемат 

като твърде объркващи. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В един все по-свързан свят и с 

оглед на демографските и 

миграционните процеси е ясно, че 

миграционната политика на Съюза 

изисква общ подход, който разчита на 

полезното взаимодействие и 

допълняемостта на различните 

инструменти за финансиране. С цел да 

се осигури последователно, силно и 

съгласувано подпомагане на 

(8) В един все по-свързан свят и с 

оглед на демографските и 

миграционните процеси е ясно, че 

миграционната политика на Съюза 

изисква общ подход, който разчита на 

полезното взаимодействие и 

допълняемостта на различните 

инструменти за финансиране. С цел да 

се осигури последователно, силно и 

съгласувано подпомагане на 
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солидарността и усилията за споделяне 

на отговорността между държавите 

членки в усилията им за управление на 

миграцията, ЕФРР следва да осигурява 

подпомагане за улесняване на 

дългосрочната интеграция на 

мигрантите. 

солидарността и усилията за споделяне 

на отговорността между държавите 

членки в усилията им за управление на 

миграцията, ЕФРР следва да осигурява 

подпомагане за улесняване на 

дългосрочната интеграция на 

мигрантите и на бежанците. Следва да 

се даде приоритет на насърчаването 

на заетостта и социалното 

приобщаване, на борбата с бедността 

и дискриминацията, както и на 

инвестициите за образованието, 

продължаващото обучение и 

чиракуването. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) В допълнение, инвестициите по 

ЕФРР следва да допринасят за 

развитието на цялостна мрежа за 

високоскоростна цифрова 

инфраструктура и за насърчаването на 

чиста и устойчива мултимодална 

градска мобилност. 

(10) В допълнение, инвестициите по 

ЕФРР следва да допринасят за 

развитието на цялостна мрежа за 

високоскоростна цифрова 

инфраструктура на цялата територия 

на Съюза, включително в селските 

райони, където тя има съществен 

принос за малките и средните 

предприятия (МСП), и за 

насърчаването на чиста и устойчива 

мултимодална градска мобилност. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13а) Бъдещата политика на 

сближаване трябва да обръща 

необходимото внимание на регионите 

на Съюза, които са засегнати в най-

голяма степен от последиците от 

излизането на Обединеното кралство 
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от Съюза, и да им предоставя 

подкрепа, по-специално на тези, 

които в резултат на това ще се 

окажат разположени на външните 

морски или сухоземни граници на 

Съюза; 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 15 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15а) МСП и микропредприятията 

са основен двигател на икономическия 

растеж, иновациите и заетостта, 

като осигуряват 85% от новите 

работни места. Понастоящем в 

Съюза съществуват над 20 милиона 

МСП. Тези предприятия изпълняват 

важна роля за икономическото 

възстановяване и за прехода към 

устойчива икономика в Съюза. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел да се съсредоточи 

използването на ограничените ресурси 

по най-ефективния начин, 

подпомагането, предоставяно от ЕФРР 

за производствени инвестиции в 

рамките на съответната специфична цел, 

следва да бъде ограничено само до 

микро-, малки и средни предприятия 

(МСП) по смисъла на Препоръка 

2003/361/ЕО19на Комисията, с 

изключение на случаите, когато 

инвестициите се отнасят до 

сътрудничество с МСП в 

научноизследователските и 

иновационните дейности. 

(16) С цел да се съсредоточи 

използването на ограничените ресурси 

по най-ефективния начин, 

подпомагането, предоставяно от ЕФРР 

за производствени инвестиции в 

рамките на съответната специфична цел, 

следва да бъде ограничено само до МСП 

по смисъла на Препоръка 

2003/361/ЕО19на Комисията, за да се 

усили конкурентоспособността и 

устойчивостта на тези предприятия, 
с изключение на случаите, когато 

инвестициите се отнасят до 

сътрудничество с МСП в 

научноизследователските и 
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иновационните дейности. 

_________________ _________________ 

19 Препоръка 2003/361/EО на Комисията 

от 6 май 2003 г. относно определянето 

на микро-, малки и средни предприятия 

(OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 

19 Препоръка 2003/361/EО на Комисията 

от 6 май 2003 г. относно определянето 

на микро-, малки и средни предприятия 

(OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22а) За да се осигури навременно и 

ефективно изпълнение, всички 

процедури за мониторинг, изпълнение 

и контрол следва да бъдат 

пропорционални и опростени по 

отношение на управляващите органи 

и бенефициерите. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Съгласно точки 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г., 

налице е нужда фондовете да се 

оценяват въз основа на информация, 

събрана чрез специфични изисквания за 

мониторинг, като същевременно се 

избягват излишното регулиране и 

административната тежест, особено за 

държавите членки. По целесъобразност 

тези изисквания могат да включват 

измерими показатели като основа за 

оценка на ефектите на фондовете на 

място. 

(23) Съгласно точки 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г., 

налице е нужда фондовете да се 

оценяват въз основа на информация, 

събрана чрез специфични изисквания за 

мониторинг, като същевременно се 

избягват излишното регулиране и 

административната тежест, особено за 

държавите членки. Доколкото е 

възможно, тези изисквания следва да 

включват измерими показатели като 

основа за оценка на ефектите на 

фондовете на място. 

 



 

AD\1165325BG.docx 7/9 PE628.624v01-00 

 BG 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ivа) модернизиране и иновации в 

публичната администрация, закрила 

на интелектуалната собственост и 

подкрепа за конкурентоспособността 

на МСП; 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В съответствие със 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 съгласно приложение II. 

3. В съответствие със 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 

приложение II, като докладва за 

напредъка и недостатъците и 

осигурява ясна връзка между 

разходите и изпълнението. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13 за 

изменение на приложение I, за да се 

направят необходимите корекции в 

списъка с показатели, които трябва да 

бъдат използвани от държавите членки, 

и за изменение на приложение II, за да 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13 за 

изменение на приложение I, за да се 

направят съответните и обосновани 

корекции в списъка с показатели, които 

трябва да бъдат използвани от 

държавите членки, и за изменение на 
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се направят необходимите корекции в 

информацията относно 

изпълнението, която трябва да се 

представя на Европейския парламент и 

Съвета. 

приложение II, ако е необходимо, за да 

се предоставят на Европейския 

парламент и на Съвета подобрени 

качествени и количествени данни за 

изпълнението и резултатите спрямо 

поставените цели. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Комисията предоставя на 

Европейския парламент и на Съвета 

надеждна информация относно 

качеството на използваните данни за 

изпълнението. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Поне 6 % от ресурсите, отпускани от 

ЕФРР на национално равнище по целта 

„Инвестиции за растеж и работни 

места“, различни от тези за техническа 

помощ, се разпределят за устойчиво 

градско развитие под формата на водено 

от общностите местно развитие, 

интегрирани териториални инвестиции 

или друг териториален инструмент в 

рамките на ЦП5. 

Поне 6% от ресурсите, отпускани от 

ЕФРР на национално равнище по целта 

„Инвестиции за растеж и работни 

места“, различни от тези за техническа 

помощ, се разпределят за устойчиво 

градско развитие под формата на водено 

от общностите местно развитие, 

интегрирани териториални инвестиции 

или друг териториален инструмент в 

рамките на ЦП5, включващи 

съответните ЦП1 и ЦП4. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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ЕФРР подпомага също така 

Европейската инициатива за градовете, 

която се изпълнява от Комисията 

при пряко и непряко управление. 

ЕФРР подпомага също така 

Европейската инициатива за градовете. 

Обосновка 

Програмата за градовете е от изключителната компетентност на държавите 

членки, като трябва да се гарантира принципът на субсидиарност. 

 

 


