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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол представя на водещата комисия по регионално 
развитие следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) При подбора на проекти е 
необходимо да се гарантира подход с 
по-голяма насоченост към 
постигането на резултати; за тази 
цел държавите членки следва да 
сравняват заявленията за 
финансиране и да оценяват 
резултатите въз основа на 
относимите показатели, включени в 
проекта. Подборът на проекти следва 
да се основава на директно сравнение 
на заявленията, като се избягва 
подходът, при който средствата се 
отпускат по реда на подаване на 
заявленията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото 
управление на Съюза, следва 
допълнително да се усъвършенстват, 
като на Комисията се позволи да 
представи предложение на Съвета за 
спиране на всички или на част от
бюджетните кредити за поети 
задължения за една или няколко 

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото 
управление на Съюза, следва 
допълнително да се усъвършенстват, 
като на Комисията се позволи да 
представя предложение до Съвета за 
спиране на всички или на част от 
бюджетните кредити за поети 
задължения за една или няколко 
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програми на съответната държава 
членка, когато тази държава членка не 
предприема ефективни действия в 
контекста на процеса на икономическо 
управление. За да се осигури еднакво 
изпълнение и с оглед значимостта на 
финансовите въздействия на налаганите 
мерки, на Съвета следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
и той да действа въз основа на 
предложение на Комисията. За да се 
улесни приемането на решения, 
необходими за гарантирането на 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическото управление, 
следва да се използва обратно 
квалифицирано мнозинство.

програми на съответната държава 
членка, когато тази държава членка не 
предприема ефективни действия в 
контекста на процеса на икономическо 
управление. За да се осигури еднакво 
изпълнение и с оглед значимостта на 
финансовите въздействия на налаганите 
мерки, на Съвета следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
и той да действа въз основа на 
предложение на Комисията и след 
консултация с Европейския 
парламент. За да се улесни приемането 
на решения, необходими за 
гарантирането на ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическото управление, следва да 
се използва обратно квалифицирано 
мнозинство.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети. За ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните 
доклади за изпълнението следва да се 
заменят с годишен структуриран 
политически диалог на базата на 
последната информация и последните 
данни относно изпълнението на 
програмите, предоставени от държавата 
членка.

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети по прозрачен 
начин. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния 
фонд годишните доклади за 
изпълнението следва да се заменят с 
годишен структуриран политически 
диалог на базата на последната 
информация и последните данни 
относно изпълнението на програмите, 
предоставени от държавата членка.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(35) За да се даде възможност за 
незабавното прилагане на единни 
ставки, всички единни ставки, 
определени от държавите членки през 
периода 2014—2020 г. на основата на 
справедлив, равнопоставен и проверим 
метод на изчисление, следва да 
продължат да се прилагат за подобни 
операции, без да се изисква нов метод 
на изчисление.

(35) За да се даде възможност за 
незабавното прилагане на единни 
ставки, всички единни ставки, 
определени от държавите членки през 
периода 2014 – 2020 г. на основата на 
справедлив, равнопоставен и проверим 
метод на изчисление, следва да 
продължат да се прилагат за подобни 
операции, без да се изисква нов метод 
на изчисление, като трябва обаче 
надлежно да се предвиди инфлацията.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) За да се води борба с 
транснационалните измами, свързани 
с програмите, следва да се създаде 
бърза и ефективна система за обмен 
на информация чрез 
административна взаимопомощ 
между компетентните органи, за да 
се даде възможност за кръстосани 
проверки на счетоводните отчети 
относно сделки между две или повече 
държави членки, като по този начин 
се гарантира хоризонтален и 
цялостен подход за защита на 
финансовите интереси на държавите 
членки.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Следва да е възможно 
намаляване на изискванията за проверки 
и одит, когато е налице увереност, че 
програмата е функционирала ефективно 
за последните две последователни 

(52) Следва да е възможно 
намаляване на изискванията за проверки 
и одит, когато е налице увереност, че 
програмата е функционирала ефективно 
за последните две последователни 
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години, тъй като това показва, че 
фондовете се изпълняват ефективно и 
ефикасно за дълъг период от време.

години, тъй като това показва, че 
фондовете се изпълняват ефективно и 
ефикасно за дълъг период от време, 
като същевременно се запази 
възможността за случайни и 
непредизвестени проверки.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Държавите членки следва също 
да предотвратяват, откриват и 
отстраняват ефективно с всякакви 
нередности, включително измами от 
страна на бенефициерите. Освен това, в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/201318 и регламенти (Евратом, 
ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) може да извършва 
административни разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, за да установи дали е налице 
измама, корупция или друга незаконна
дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза. В съответствие с 
Регламент (ЕС) 2017/193921

Европейската прокуратура може да 
разследва и да преследва наказателно 
измами и други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 
2017/137122 относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред. Държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки, така че всички 
лица и субекти, получаващи средства на 
Съюза сътрудничат напълно за защитата 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), 

(58) Държавите членки следва също 
да предотвратяват, откриват и 
отстраняват ефективно с всякакви 
нередности, включително измами от 
страна на бенефициерите. Освен това, в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/201318 и регламенти (Евратом, 
ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) може да извършва 
административни разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, за да установи дали е налице 
измама, корупция или друга 
неправомерна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/193921 Европейската прокуратура 
може да разследва и да преследва 
наказателно измами и други 
престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, както е предвидено 
в Директива (ЕС) 2017/137122 относно 
борбата с измамите, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред. Държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки, така че всички 
лица и субекти, получаващи средства на 
Съюза сътрудничат напълно за защитата 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), 
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Европейската прокуратура (EPPO) и 
Европейската сметна палата (ЕСП), и 
гарантират, че всички трети страни, 
ангажирани с изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят същите права. 
Държавите членки следва да докладват 
на Комисията за открити нередности, 
включително измами, за своите 
последващи действия, както и за 
последващи действия по разследванията 
на OLAF.

Европейската прокуратура (EPPO) и 
Европейската сметна палата (ЕСП), и 
гарантират, че всички трети страни, 
ангажирани с изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят същите права. 
Държавите членки следва да докладват 
на Комисията за открити нередности, 
включително измами, за своите 
последващи действия, както и за 
последващи действия по разследванията 
на OLAF.

_________________ _________________

18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

22 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 

22 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
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28.7.2017 г., стр. 29). 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(70) От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе прозрачни и 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „показател за крайния продукт“ 
означава показател за измерване на 
конкретните предвидени престации по 
интервенцията;

(12) „показател за крайния продукт“ 
означава качествен или количествен 
показател за измерване на конкретните 
предвидени престации по 
интервенцията;

Изменение 10

Предложение за регламент



AD\1165360BG.docx 9/19 PE628.627v01-00

BG

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „показател за резултата“ 
означава показател за измерване на 
краткосрочните последствия от 
подпомогнатите интервенции, с оглед 
по-специално на преките адресати, 
целевата група от населението или 
ползвателите на инфраструктурата;

(13) „показател за резултата“ 
означава качествен или количествен 
показател за измерване на 
краткосрочните последствия от 
подпомогнатите интервенции, с оглед 
по-специално на преките адресати, 
целевата група от населението или 
ползвателите на инфраструктурата;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира тези партньори в 
изготвянето на споразумението за 
партньорство и в целия процес на 
подготовка и изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34.

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира и зачита тези 
партньори в изготвянето на 
споразумението за партньорство и в 
целия процес на подготовка и 
изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията нотифицира 
делегирания акт, посочен в параграф 3 
от настоящия член, относно 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство едновременно на 
Европейския парламент и Съвета до 
31 юли 2020 г. В посочения делегиран 
акт не се определя дата на прилагане, 
която е преди датата на приемането 
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му.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Нарушаването на задължение, 
наложено на държава членка по 
силата на настоящия член или на 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
не представлява нередност, 
пораждаща финансова корекция в 
съответствие с член 98.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, представляващи 
партньорите на равнището на Съюза, по 
изпълнението на програмите.

4. Поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, представляващи 
партньорите на равнището на Съюза, по 
изпълнението на програмите и докладва 
за резултата на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) сумите, които ще бъдат 
предоставени като принос за InvestEU 
по фондове и категории региони;

д) когато е оправдано, сумите, 
които ще бъдат предоставени като 
принос за InvestEU по фондове и 
категории региони;
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
споразумението за партньорство и на 
съответствието му с настоящия 
регламент и с правилата за отделните 
фондове. В оценката си Комисията 
отчита по-специално съответните 
препоръки за отделните държави.

1. Комисията прави оценка на 
споразумението за партньорство и на 
съответствието му с настоящия 
регламент и с правилата за отделните 
фондове. В оценката си Комисията 
отчита по-специално съответните 
препоръки за отделните държави, като 
зачита принципите на партньорство 
и многостепенно управление.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В случай на несъгласие между 
Комисията и държава членка 
относно приложимостта на 
благоприятстващо условие към 
специфичната цел или 
приоритетите на дадена програма 
или нейното изпълнение, Комисията 
носи тежестта на доказване на 
приложимостта или неизпълнението 
посредством мотивирано становище.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Комисията незабавно отменя 
спирането на междинните плащания 
за даден приоритет, когато 
държавата членка извърши 
действията, свързани с изпълнението 
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на благоприятстващите условия, 
които са приложими към 
съответната програма и които не са 
били изпълнени към момента на 
решението на Комисията за спиране.
Освен това Комисията незабавно 
отменя спирането, когато след 
изменение на програмата, свързано 
със засегнатия приоритет, 
съответното благоприятстващо 
условие вече не е приложимо.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) относимостта на 
показателите, които вече са били 
приложени;

Изменение 20

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 21

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 
три месеца от представянето на 
предложението на Комисията.

Изменение 24

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 25

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 следва да се вземе 
предвид.

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения 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 следва да се вземе 
предвид.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 10 – алинея 2

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

В случай на трайно неспазване 
спирането на бюджетни кредити за 
поети задължения подлежи на таван 
от два пъти максималните проценти, 
определени в първа алинея.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 11 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Процедурата, описана в 
параграфи 7 – 11, се прилага само 
когато:

a) вече са въведени инструменти 
за икономическо управление,

б) тези инструменти са се 
оказали недостатъчни за подобряване 
на макроикономическата и 
фискалната стабилност, и

в) един от случаите, посочени в 
параграф 7, букви от а) до д), излага на 
риск разходите по линия на 
политиката на сближаване в тази 
държава членка.

Изменение 29

Предложение за регламент
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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 
причините за своето предложение и
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. 
Комисията информира Европейския 
парламент, преди да направи 
предложение за спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 12 – алинея 2

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.

заличава се

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 12 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предава предложението за 
спиране на бюджетни кредити за поети 
задължения или предложението за 
отмяна на такова спиране на 
Европейския парламент и на Съвета.

Комисията предава предложението за 
спиране на бюджетни кредити за поети 
задължения или предложението за 
отмяна на такова спиране на 
Европейския парламент и на Съвета 
незабавно след приемането му, като 
посочва причините за това 
предложение.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Параграфи 1—12 не се прилагат 
за приоритети или програми по член [4, 
буква в), точка v), подточка ii)] от 
Регламента за ЕСФ+.

13. Параграфи 1—12 не се прилагат 
за приоритети или програми по член [4, 
параграф 1, подточка xi)] от 
Регламента за ЕСФ+.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка 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;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Букви в) и г) от настоящия параграф не 
се прилагат за специфичната цел,
определена в член [4, буква в) подточка 

Букви в) и г) от настоящия параграф не 
се прилагат за специфичната цел, 
определена в член [4, параграф 1, 
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vii)] от настоящия параграф подточка xi)] от Регламент за ЕСФ+.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд могат съвместно да предоставят 
подпомагане за програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд могат съвместно да предоставят 
подпомагане за програми по цел 
„Инвестиции за растеж, работни места и 
социално приобщаване“.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да се избегне спиране на 
плащанията, Комисията гарантира, 
че държавите членки и регионите, 
които изпитват затруднения при 
спазването поради липса на 
административен капацитет, 
получават достатъчно техническа 
помощ за подобряване на своя 
административен капацитет.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) брой на подбраните операции, 
общите допустими разходи по тях, 
приноса от фондовете и общите 
допустими разходи, декларирани от 
бенефициерите пред управляващия 
орган, всички разбити по видове 

а) в данните, които трябва да 
бъдат представени до 31 януари, 
31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември 
и 30 ноември всяка година, брой на 
подбраните операции, общите 
допустими разходи по тях, приноса от 
фондовете и общите допустими разходи, 
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интервенции; декларирани от бенефициерите пред 
управляващия орган, всички разбити по 
видове интервенции;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойностите на показателите за 
крайния продукт и показателите за 
резултата за подбраните операции и 
постигнатите от операциите стойности.

б) само в данните, които трябва 
да бъдат предоставени до 31 май и 
30 ноември всяка година, стойностите 
на показателите за крайния продукт и 
показателите за резултата за подбраните 
операции и постигнатите от операциите 
стойности.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг и на данните за 
показателите.

4. Държавите членки гарантират 
качеството, независимостта и 
надеждността на системата за
мониторинг и на данните за 
показателите.
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