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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по бюджетен контрол приветства опита на Комисията да премине от модел 
на ОСП, основан на съответствието, към модел, основан на резултатите.

Както обаче заяви Европейската сметна палата в своето становище 7/2018, „този ход 
няма да премахне необходимостта от проверка на законосъобразността и редовността“. 
Ако в предложението на Комисията ролята на държавите членки в областта на надзора 
не се промени, според Сметната палата контролът на законосъобразността и 
редовността от сертифициращите органи вече не е задължителен. Не е ясно дали 
проверката на сертифициращите органи ще обхваща определения и специфични 
критерии за допустимост, определени в стратегическите планове по ОСП.   
Докладването и увереността, които Комисията получава претърпяват значителни 
промени. Комисията няма да получава нито статистически данни от проверки от 
разплащателните агенции, нито гаранция за плащанията към отделните земеделски 
стопани от сертифициращите органи. 

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията в 
крайна сметка носи отговорността за изпълнението на бюджета в сътрудничество с 
държавите членки, включително плащанията, извършени в рамките на държавите 
членки. Предложението на Комисията ще доведе до отслабване на отчетността на 
Комисията в това отношение.  

Комисията вече няма да е в състояние да определи степента, в която плащанията са в 
нарушение на правилата. Предложението също така би затруднило прилагането на 
подхода за единен одит, най-вече поради отслабената роля на сертифициращите 
органи.  Неотдавнашните убийства на разследващи журналисти ни напомнят, че не е 
време за разхлабване на веригата на контрол в ЕС по отношение на финансовите 
транзакции до крайните бенефициери.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие 
на селските райони да вземе предвид следните изменения: 

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Бъдещето на прехраната и 

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 



PE631.923v04-00 4/20 AD\1176964BG.docx

BG

селското стопанство“, от 29 ноември 
2017 г. се стига до заключението, че 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“) следва да 
продължи да засилва мерките си в 
отговор на бъдещите предизвикателства 
и възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, чрез 
борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
извеждането на научните изследвания 
и иновациите извън лабораториите и 
отвеждането им в полето и на 
пазарите. Освен това ОСП следва да 
даде отговор на опасенията на 
гражданите във връзка с устойчивото 
селскостопанско производство.

на прехраната и селското стопанство“, 
се стига до заключението, че общата 
селскостопанска политика (наричана по-
нататък „ОСП“) следва да продължи да 
засилва мерките си в отговор на 
бъдещите предизвикателства и 
възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, чрез 
борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
приспособяване и прехвърляне на 
научните изследвания и иновациите от 
лабораториите към производителите и 
пазарите. Освен това ОСП следва да 
даде отговор на опасенията на 
гражданите във връзка с устойчивото 
селскостопанско производство. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В съответствие с член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) 
прилагането на ОСП следва да е 
съгласувано с целите на 
сътрудничеството за развитие, 
включително, inter alia, Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие. 
Предприетите в рамките на 
настоящия регламент мерки не 
следва да застрашават нито 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се 
държави, и по-специално на най-слабо 
развитите държави, нито 
изпълнението на задълженията на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение във връзка със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, следва да бъде 
определен единен публичен 
координиращ орган, който да осигурява 
съгласуваност при управлението на 
средствата, да осъществява връзка 
между Комисията и различните 
акредитирани разплащателни агенции и 
да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от 
Комисията информация относно 
операциите, извършвани от няколко 
разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
предприема и да координира действия с 
оглед отстраняването на пропуски от 
общ характер, констатирани на 
национално равнище, и следва да 
информира Комисията за всякакви 
последващи действия.

(10) Когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, следва да бъде 
определен единен публичен 
координиращ орган, който да осигурява 
съгласуваност при управлението на 
средствата, да осъществява връзка 
между Комисията и различните 
акредитирани разплащателни агенции и 
да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от 
Комисията информация относно 
операциите, извършвани от няколко 
разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
предприема и да координира действия с 
оглед отстраняването на пропуски от 
общ характер, констатирани на 
национално равнище, и следва да 
информира Комисията за всякакви 
последващи действия. 
Разплащателните агенции следва да 
развият ролята си в предоставянето 
на съвети на земеделците и да 
направят усилия за опростяване на 
процедурите и гарантиране на 
спазването на стандартите на 
европейско равнище. В допълнение, 
като признание на нов модел на 
прилагане, държавите членки трябва 
да създадат функционално независим 
орган за посредничество и обжалване, 
разполагащ с необходимите 
експертни знания и с 
представителство на 
заинтересованите страни;

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира, че сумите за 
финансиране на ОСП са в съответствие 
с годишните тавани, следва да се запази 
механизмът за финансова дисциплина, 
чрез който се коригира нивото на 
директното подпомагане. Прагът от 
2000 EUR обаче следва да се премахне. 
Следва да се запази селскостопански 
резерв, за да се подпомага 
селскостопанският сектор в случай на 
промени на пазара или значими 
кризисни ситуации, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство. В член 12, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, 
Евратом) [новия Финансов регламент] 
се предвижда, че бюджетните кредити, 
за които не са поети задължения, може 
да се прехвърлят само за следващата 
финансова година. С цел да се опрости 
значително изпълнението за 
бенефициерите и националните 
администрации следва да се използва 
механизъм за подновяване, като се 
използват неизползваните суми от 
резерва за кризи в селскостопанския 
сектор, който ще бъде създаден през 
2020 г. За целта е необходима дерогация 
от член 12, параграф 2, буква г), с която 
да се даде възможност бюджетните 
кредити от селскостопанския резерв, за 
които не са поети задължения, да се 
пренасят без ограничение във времето, 
за да се финансира селскостопанският 
резерв през следващата финансова 
година (или години). Освен това по 
отношение на финансовата 2020 година 
е необходима втора дерогация, тъй като 
цялата неизползвана сума от резерва, 
налична в края на 2020 година, следва 
да бъде пренесена за 2021 година по 
съответния ред, предназначен за новия 
селскостопански резерв, без да се 
записва обратно в бюджетните редове, 
отнасящи се до директните плащания по 
интервенции съгласно стратегическите 

(14) За да се гарантира, че сумите за 
финансиране на ОСП са в съответствие 
с годишните тавани, следва да се запази 
механизмът за финансова дисциплина, 
чрез който се коригира нивото на 
директното подпомагане. Прагът от 
2000 EUR обаче следва да се премахне. 
Следва да се запази селскостопански 
резерв, за да се подпомага 
селскостопанският сектор в случай на 
промени на пазара или значими 
кризисни ситуации, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство. Резервът за кризи 
следва да бъде работещ гъвкав 
инструмент, който да позволи на ЕС 
по-добре да реагира на всякакъв вид 
кризи, даващи отражение върху 
селскостопанския сектор в целия ЕС, 
по-конкретно по отношение на 
икономиката. В член 12, параграф 2, 
буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 
[новия Финансов регламент] се 
предвижда, че бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, може да 
се прехвърлят само за следващата 
финансова година. С цел да се опрости 
значително изпълнението за 
бенефициерите и националните 
администрации следва да се използва 
механизъм за подновяване, като се 
използват неизползваните суми от 
резерва за кризи в селскостопанския 
сектор, който ще бъде създаден през 
2020 г. За целта е необходима дерогация 
от член 12, параграф 2, буква г), с която 
да се даде възможност бюджетните 
кредити от селскостопанския резерв, за 
които не са поети задължения, да се 
пренасят без ограничение във времето, 
за да се финансира селскостопанският 
резерв през следващата финансова 
година (или години). Освен това по 
отношение на финансовата 2020 година 
е необходима втора дерогация, тъй като 
цялата неизползвана сума от резерва, 
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планове по ОСП. налична в края на 2020 година, следва 
да бъде пренесена за 2021 година по 
съответния ред, предназначен за новия 
селскостопански резерв, без да се 
записва обратно в бюджетните редове, 
отнасящи се до директните плащания по 
интервенции съгласно стратегическите 
планове по ОСП.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Във връзка с многогодишния 
мониторинг на качеството на 
изпълнение Комисията също следва да 
разполага с правомощието да спира 
плащанията. Съответно на Комисията 
следва да бъде предоставено 
правомощието да може, в случаи на 
забавен или недостатъчен напредък към 
постигането на целевите стойности, 
определени в националния 
стратегически план, да изиска 
посредством акт за изпълнение от 
съответната държава членка да 
предприеме необходимите корективни 
действия в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с Комисията и 
да съдържа ясни показатели за 
напредъка. Ако държавата членка не 
успее да представи или да приложи 
плана за действие или ако планът за 
действие е очевидно недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
месечните или междинните плащания 
посредством акт за изпълнение.

(30) Във връзка с многогодишния 
мониторинг на качеството на 
изпълнение Комисията също следва да 
разполага с правомощието да спира 
плащанията. Съответно на Комисията 
следва да бъде предоставено 
правомощието да може, в случаи на 
забавен или недостатъчен напредък към 
постигането на целевите стойности, 
определени в националния 
стратегически план, да изиска 
посредством акт за изпълнение от 
съответната държава членка да 
предприеме необходимите корективни 
действия в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с Комисията и 
да съдържа ясни показатели за 
напредъка. Ако държавата членка не 
успее да представи или да приложи 
плана за действие или ако планът за 
действие е очевидно недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
месечните  или междинните плащания 
посредством акт за изпълнение. Следва 
да се обръща специално внимание на 
спазването на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда, 
както и на ангажиментите на ЕС и 
на държавите членки в рамките на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
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развитие и на задълженията им 
съгласно Договора. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да се запазят основните 
елементи на интегрираната система, и 
по-специално разпоредбите относно 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, системата за 
геопространствени или основаващи се 
на броя на животните заявления, 
системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане, 
системата за регистрирането на 
самоличността на всеки бенефициер и 
системата за контрол и санкции. 
Държавите членка следва да продължат 
да използват данните или 
информационните продукти, 
предоставяни по програма „Коперник“, 
в допълнение към такива 
информационни технологии като 
системата „Галилео“ и службата 
EGNOS, за да се гарантира, че на цялата 
територия на Съюза са на разположение 
изчерпателни и съпоставими данни за 
целите на мониторинга на политиката в 
областта на агроекологията и климата, 
както и за целите на действията по 
насърчаване използването на пълните, 
безплатни и свободно достъпни данни и 
информация, получавани от спътниците 
„Сентинел“ и услугите по програма 
„Коперник“. За тази цел интегрираната 
система следва да включва също така 
система за мониторинг на площта.

(47) Следва да се запазят основните 
елементи на интегрираната система, и 
по-специално разпоредбите относно 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, системата за 
геопространствени или основаващи се 
на броя на животните заявления, 
системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане, 
системата за регистрирането на 
самоличността на всеки бенефициер и 
системата за контрол и санкции. 
Държавите членка следва да продължат 
да използват данните или 
информационните продукти, 
предоставяни по програма „Коперник“, 
в допълнение към такива 
информационни технологии като 
системата „Галилео“ и службата 
EGNOS, за да се гарантира, че на цялата 
територия на Съюза са на разположение 
изчерпателни и съпоставими данни за 
целите на мониторинга на политиката в 
областта на агроекологията и климата, 
както и за целите на действията по 
насърчаване използването на пълните, 
безплатни и свободно достъпни данни и 
информация, получавани от спътниците 
„Сентинел“ и услугите по програма 
„Коперник“. За тази цел интегрираната 
система следва да включва също така 
система за мониторинг на площта. 
Целта на използването на такава 
технология следва да бъде 
ограничаване на случаите, в които се 
изискват проверки на селските 
стопанства, и намаляване на 
административната тежест върху 
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земеделските стопани. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Като част от системите за 
управление, които следва да бъдат 
въведени с цел прилагане на ОСП, 
интегрираната система следва да 
осигурява агрегираните данни, 
предоставяни в рамките на годишното 
докладване за качеството на 
изпълнението, да бъдат надеждни и 
проверими. Като се има предвид 
важността на правилното 
функциониране на интегрираната 
система, е необходимо да се определят 
изисквания за качество. Държавите 
членки следва да извършват годишна 
оценка на качеството на системата за 
идентификация на земеделските 
парцели, на системата за 
геопространствени заявления и на 
системата за мониторинг на площта. 
Държавите членки следва също така да 
предприемат мерки срещу евентуални 
недостатъци и ако бъде отправено 
искане от страна на Комисията, да 
изготвят план за действие.

(48) Като част от системите за 
управление, които следва да бъдат 
въведени с цел прилагане на ОСП, 
интегрираната система следва да 
гарантира, че обобщените данни, 
предоставяни в рамките на годишното 
докладване за качеството на 
изпълнението, са точни, надеждни и 
проверими. Като се има предвид 
важността на правилното 
функциониране на интегрираната 
система, е необходимо да се определят 
изисквания за качество. Държавите 
членки следва да извършват годишна 
оценка на качеството на системата за 
идентификация на земеделските 
парцели, на системата за 
геопространствени заявления и на 
системата за мониторинг на площта. 
Държавите членки следва също така да 
предприемат мерки срещу евентуални 
недостатъци и ако бъде отправено 
искане от страна на Комисията, да 
изготвят план за действие.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Макар че следва държавите 
членки да могат да определят 
подробностите относно санкциите, тези 
санкции следва да бъдат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи и да не засягат други 

(57) Макар че следва държавите 
членки да могат да определят 
подробностите относно санкциите, тези 
санкции следва да бъдат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи и да не засягат други 
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санкции, установени в правото на Съюза 
или в националното право. За да се 
осигури ефективен и последователен 
подход от страна на държавите членки, 
е необходимо на равнището на Съюза да 
се предвиди минимална ставка на 
санкциите за допуснато за първи път 
неспазване на правилата поради 
небрежност, докато повторното 
неспазване следва да води до прилагане 
на по-висок процент, а наличието на 
умисъл — до пълно изключване от 
системата за плащания. За да се 
гарантира пропорционалността на 
санкциите в случаите, в които 
неспазването на правилата е от 
незначителен характер и за първи път, 
държавите членки следва да разполагат 
с възможността да въведат система за 
ранно предупреждение.

санкции, установени в правото на Съюза 
или в националното право. За да се 
осигури ефективен и последователен 
подход от страна на държавите членки, 
е необходимо на равнището на Съюза да 
се предвиди минимална ставка на 
санкциите за допуснато за първи път 
неспазване на правилата поради 
небрежност, докато повторното 
неспазване следва да води до прилагане 
на по-висок процент, а наличието на 
умисъл — до пълно изключване от 
системата за плащания. За да се 
гарантира пропорционалността на 
санкциите в случаите, в които 
неспазването на правилата е от 
незначителен характер и e за първи път, 
държавите членки следва да разполагат 
с възможността да въведат система за 
ранно предупреждение, а 
бенефициерите — да имат правото 
да приведат личното си положение в 
съответствие с нормите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Ако целта на публичния контрол 
на използването на средствата от 
фондовете трябва да бъде постигната, е 
необходимо известна част от 
информацията относно бенефициерите 
да се предоставя на вниманието на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, 
предоставената сума и фонда, от който е 
отпусната, както и за целта и естеството 
на съответната интервенция или мярка. 
Публикуването на тази информация 
следва да се извърши по такъв начин, че 
да се ограничи в най-голяма степен 
накърняването на правото на зачитане 
на личния живот на бенефициерите, 

(69) Ако целта на публичния контрол 
на използването на средствата от 
фондовете трябва да бъде постигната, е 
необходимо известна част от 
информацията относно бенефициерите 
да се предоставя на вниманието на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, за 
предоставената сума и фонда, от който 
тя е отпусната, както и за целта и 
естеството на съответната интервенция 
или мярка, и следва да бъде 
публикувана в отворен и 
машинночетим формат. 
Публикуването на тази информация 
следва да се извърши по такъв начин, че 
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както и на правото им на защита на 
личните данни — права, признати в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

да се ограничи в най-голяма степен 
накърняването на правото на зачитане 
на личния живот на бенефициерите, 
както и на правото им на защита на 
личните данни — права, признати в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „системи за управление“ 
означава органите на управление, 
посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия 
регламент, и основните изисквания на 
Съюза, установени в настоящия 
регламент и в Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП], включително системата за 
докладване, въведена за целите на 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, посочен в член 121 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

б) „системи за управление“ 
означава органите на управление, 
посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия 
регламент, и основните изисквания на 
Съюза, установени в настоящия 
регламент и в Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП], включително задълженията 
на държавите членки по отношение 
на ефективната защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
посочени в член 57 от същия 
регламент, и системата за докладване, 
въведена за целите на годишния доклад 
за качеството на изпълнението, посочен 
в член 121 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП];

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проучванията относно ОСП и 
оценките на финансираните от 
фондовете мерки, включително 
усъвършенстването на методите за 
оценка и обмена на информация 
относно практиките по ОСП, както и 

е) проучванията относно ОСП и 
оценките на финансираните от 
фондовете мерки, включително 
усъвършенстването на методите за 
оценка и обмена на информация 
относно практиките по ОСП, в това 
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всички проучвания, осъществявани 
заедно с Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ);

число консултации със 
заинтересованите страни на местно, 
регионално, национално и 
международно равнище, с експерти 
от академичните среди и с 
неправителствени организации, 
както и проучванията, осъществявани 
заедно с Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ);

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходите за мерките, установени 
в Регламент (ЕС) № 1308/2013, за които 
е поискано възстановяване от 
Комисията, са законосъобразни и 
редовни. ;

г) разходите, за които е поискано 
възстановяване от Комисията и по-
специално за мерките, установени в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
Регламент (ЕС) № 228/2013, 
Регламент (ЕС) № 229/2013 и 
Регламент (ЕС) 1144/2014  са 
законосъобразни и редовни. ;

Обосновка

От ключово значение е сертифициращите органи да предоставят становище относно 
всички разходи, платени на крайните бенефициери, за които е поискано 
възстановяване от Комисията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифициращият орган 
разполага с необходимия технически 
опит. Той е оперативно независим както 
от разплащателната агенция и от 
съответния координиращ орган, така и 
от органа, който е акредитирал тази 
агенция и органите, отговарящи за 

2. Сертифициращият орган 
разполага с необходимия технически 
опит не само от гледна точка на 
финансово управление, но и във връзка 
с постигането на поставените цели 
за интервенции и плащания, 
предназначени за възнаграждаване на 



AD\1176964BG.docx 13/20 PE631.923v04-00

BG

прилагането и мониторинга на ОСП. предоставянето на обществени блага. 
Всички данни и цялата информация, 
използвани за това 
сертифициращите органи да могат 
да гарантират, че целите и целевите 
стойности на ОСП действително се 
постигат, както и направените 
допускания, се предоставят по 
прозрачен начин, основават се на 
доказателства и са проверими от 
трети страни. Той е оперативно 
независим както от разплащателната 
агенция и от съответния координиращ 
орган, така и от органа, който е 
акредитирал тази агенция и органите, 
отговарящи за прилагането и 
мониторинга на ОСП.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и в член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако:

Разходите, посочени в член 5, параграф 
2 и член 6, могат да бъдат финансирани 
от Съюза само ако са направени от 
акредитирани разплащателни 
агенции и:

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза, или

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква  - a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) що се отнася до видовете 
интервенции, посочени в Регламент 
(ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП],

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на управление, 
без да достигат обхвата на условията за 
допустимост за отделните бенефициери, 
установени в националните 
стратегически планове по ОСП.

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на управление, 
като достигат обхвата на условията за 
допустимост за отделните бенефициери, 
установени в националните 
стратегически планове по ОСП.

Обосновка

Спазването на всички условия за допустимост за отделните бенефициери, 
включително тези, определени в националните стратегически планове, трябва да бъде 
гарантирано от разплащателните агенции в съответствие с принципа на схемата за 
единен одит.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея, буква в), подточка i) не се 
прилага за авансови плащания на 
бенефициери по видовете интервенции, 
посочени в Регламент (ЕС) № …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

Първа алинея, буква б), подточка i) не се 
прилага за авансови плащания на 
бенефициери по видовете интервенции, 
посочени в Регламент (ЕС) № …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на сериозни пропуски във 
функционирането на системите за 
управление Комисията може да поиска 
съответната държава членка да приложи 
необходимите корективни мерки в 
съответствие с план за действие, който 
да бъде изготвен в рамките на 
консултации с Комисията и да съдържа 
ясни показатели за напредъка.

В случай на сериозни пропуски във 
функционирането на системите за 
управление Комисията иска, когато е 
необходимо, от съответната държава 
членка да приложи необходимите 
корективни мерки в съответствие с план 
за действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с Комисията и 
да съдържа ясни показатели за 
напредъка.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 127 от Финансовия 
регламент Комисията получава 
увереност от работата на 
сертифициращите органи, посочени в 
член 11 от настоящия регламент, освен 
ако не е информирала съответната 
държава членка, че не може да разчита 
на работата на сертифициращия орган за 
дадена финансова година, и взема 
предвид този факт в своята оценка на 
риска във връзка с необходимостта от 
одити на Комисията в съответната 
държава членка.

За целите на член 127 от Финансовия 
регламент Комисията може да получи 
увереност от работата на 
сертифициращите органи, посочени в 
член 11 от настоящия регламент, освен 
ако не е информирала съответната 
държава членка, че не може да разчита 
на работата на сертифициращия орган за 
дадена финансова година, и взема 
предвид този факт в своята оценка на 
риска във връзка с необходимостта от 
одити на Комисията в съответната 
държава членка.

Обосновка

Схемата за единен одит не означава, че Комисията е длъжна да получи увереност по 
отношение на работата на органите на държавите членки.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не се прилага в случаи 
на неспазване на условията за 
допустимост за отделните бенефициери, 
установени в националните 
стратегически планове по ОСП и 
националните правила.

Първата алинея не включва случаи на 
неспазване на условията за допустимост 
за отделните бенефициери, установени в 
националните стратегически планове по 
ОСП и националните правила.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
подходящи предпазни мерки, за да 
гарантират, че наложените санкции, 
както са посочени в параграф 1, буква 
г), са пропорционални и отчитат 
тежестта, обхвата, продължителността и 
повторяемостта на констатираното 
неспазване на условията.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверките на операциите, получаващи 
подпомагане от финансови 
инструменти, както са посочени в 
член 52 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби], се извършват само на 
равнището на организациите, 
изпълняващи финансови инструменти.

Проверките на операциите, получаващи 
подпомагане от финансови 
инструменти, както са посочени в 
член 52 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби], се извършват на 
равнището на организациите, 
изпълняващи финансови инструменти.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се извършват проверки на 
равнището на ЕИБ или други 
международни финансови институции, 
в които държавата членка е акционер.

Проверки могат да се извършват също 
така на равнището на ЕИБ или други 
международни финансови институции, 
в които държавата членка е акционер.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат отговорностите 
на държавите членки във връзка с 
въвеждането и прилагането на 
интегрираната система, Комисията 
може да потърси съдействие от 
специализирани организации или лица с 
цел да се улесни създаването, 
мониторингът и използването на 
интегрираната система, по-специално с 
оглед на предоставянето на технически 
консултации на компетентните органи 
на държавите членки.

3. Без да се засягат отговорностите 
на държавите членки във връзка с 
въвеждането и прилагането на 
интегрираната система, при 
необходимост Комисията търси 
съдействие от специализирани 
организации или лица с цел да се улесни 
създаването, мониторингът и 
използването на интегрираната система, 
по-специално с оглед на предоставянето 
на технически консултации на 
компетентните органи на държавите 
членки.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки записват и 
съхраняват всички данни и документи 
относно докладваните крайни продукти, 
които данни са отчетени в контекста на 
посоченото в член 52 годишно 
уравняване с оглед на качеството на 
изпълнението и в отчетения напредък 

Държавите членки записват и 
съхраняват всички данни и документи 
относно докладваните крайни продукти, 
които данни и документи са отчетени в 
контекста на посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението и в 
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към постигането на целевите стойности, 
определени в стратегическия план по 
ОСП, и са подложени на мониторинг в 
съответствие с член 115 от Регламент 
(ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

напредъка, отчетен към постигането 
на целевите стойности, определени в 
стратегическия план по ОСП, и са 
подложени на мониторинг в 
съответствие с член 115 от Регламент 
(ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки ограничават 
достъпа до наборите от данни, посочени 
в параграфи 3 и 4, ако той би се отразил 
неблагоприятно върху поверителността 
на личните данни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

5. Държавите членки могат да 
ограничат достъпа до наборите от 
данни, посочени в параграфи 3 и 4, ако 
той би се отразил неблагоприятно върху 
поверителността на личните данни в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да използват 
наличните си системи за контрол и 
администриране, за да гарантират 
спазването на правилата във връзка с 
предварителните условия.

Държавите членки използват наличните 
си системи за контрол и 
администриране, за да гарантират 
спазването на правилата във връзка с 
предварителните условия.
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