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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Вследствие на икономическата криза необходимостта в Европейския съюз от 

структурни реформи стана по-голяма и по-спешна от всякога. През юни 2010 г. 

държавните и правителствените ръководители на всички държави — членки на ЕС 

приеха стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В 

стратегията се отчита, че икономическият спад изложи на показ структурните слабости 

на европейската икономика. Отговорът, за който ЕС взе колективно решение имаше за 

цел не само възстановяването на ситуацията от преди кризата; вместо това чрез него се 

изтъкна, че държавите членки и ЕС следва да подобрят усилията за прилагане на 

необходимите структурни реформи с оглед възстановяването на растежа и 

осигуряването на устойчив път за европейската икономика, като по този начин се 

помогне на ЕС да излезе от кризата по-силен от всякога. 

Шест години след началото на стратегията „Европа 2020“ този ангажимент съвсем не е 

постигнат. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) споделя мнението, 

че повечето държави — членки на ЕС не могат да си позволят повече отлагания при 

прилагането на амбициозни реформи. В своя доклад за 2016 г. „Напред към растеж“ 

ОИСР отбеляза, че „глобалните перспективи за растеж в близко бъдеще не са 

оптимистични поради забавянето на световната търговия и спъваното от трайно 

слабите инвестиции възстановяване на напредналите икономики. Структурните 

реформи, съчетани с политики в подкрепа на търсенето, остават особено желателни с 

оглед устойчивото повишаване на производителността и създаването на работни места, 

което ще насърчи подобренията по отношение на равнопоставеността. [...] На фона на 

отслабените световни икономически перспективи са налице основателни причини, за да 

се даде приоритет на реформите, които в допълнение към стимулирането на заетостта и 

производителността могат най-добре да подкрепят активността в краткосрочен план“. 

Процесът на правилното разработване и изпълнение на реформите може да бъде много 

трудоемък и изисква мощен капацитет в областта на анализа, планирането и 

управлението, както и достъп до информация и достатъчни човешки ресурси. Оценката 

на опита, натрупан от работната група за Гърция показва, че наличието на техническа 

подкрепа може да бъде от ключово значение за провеждането на реформите, но 

въздействието й може да бъде сериозно възпрепятствано от липсата на ясна стратегия. 

Този опит показва, че техническата подкрепа трябва да бъде предоставяна не само по 

време на криза. По мнението на докладчика, тя е най-добре да се използва за 

създаването на структурно стабилни и устойчиви икономики, които да могат да 

издържат на бъдещи предизвикателства. 

В този контекст предложението на Комисията да се създаде програма за подкрепа на 

структурните реформи, която да подпомогне широк спектър от реформи, представлява 

една положителна инициатива, тъй като на всички държави членки следва да бъде 

предоставена възможността да поискат и получат подкрепа за постигане на напредък 

по пътя на реформите, които могат да създадат здравословна икономическа среда, да 

стимулират растежа и заетостта и да подобрят жизнения стандарт на техните граждани. 

Комисията определи политиката на сближаване, по-конкретно отпусканите за 

техническа помощ по инициатива на Комисията средства, като източника на 
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финансиране за новата програма. Този избор повдига опасения, които трябва да бъдат 

взети предвид, тъй като съвсем не е доказано, че нуждите на държавите членки по 

отношение на изграждането на капацитет за ефективно и ефикасно управление на 

средствата в рамките на новата, по-сложна регулаторна рамка, в крайна сметка ще се 

окажат по-ниски от първоначално очакваните. В противовес на това не бива да се 

пренебрегва фактът, че видът реформи, към които е насочена програмата, сами по себе 

си биха допринесли за създаването на благоприятна среда, която може да помогне на 

държавите членки да се възползват в пълна степен от инвестициите в материални и 

нематериални активи по линия на политиката на сближаване, включително чрез 

подобряване на степента на усвояване. 

Като се имат предвид различията в равнището на развитие на държавите членки, както 

и по отношение на наличието на висококачествен експертен опит при проектирането и 

прилагането на задълбочени структурни реформи, някои страни ще имат възможност да 

се възползват в по-голяма степен от тази помощ в сравнение с други. При все това 

всички успешни реформи в крайна сметка ще доведат до засилено социално, 

икономическо и териториално сближаване в ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 

развитие да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В съответствие с член 9 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз при определянето и 

осъществяването на своите 

политики и дейности Съюзът взема 

предвид изискванията, свързани с 

насърчаването на висока степен на 

заетост, с осигуряването на 

адекватна социална закрила, с 

борбата срещу социалното 

изключване, както и с постигането 

на високо равнище на образование, 

обучение и опазване на човешкото 

здраве. Освен това, както е посочено в 

член 11 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, изискванията за защита на 

околната среда трябва да бъдат 

включени в политиките на Съюза, за 

заличава се 
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да се насърчи устойчивото развитие. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Членове 5 и 148 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз предвиждат ежегодно от 

Съвета да се изисква, по предложение 

на Комисията и след консултация с 

Европейския парламент, да изготвя 

насоки за координация на 

политиките на заетост на 

държавите членки. 

 

Изменение  3 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Няколко държави членки 

преминаха или все още са в процес на 

коригиране на макроикономическите 

дисбаланси, натрупани в миналото, а 

много държави членки са изправени 

пред предизвикателството на слаб 

потенциален растеж. Съюзът нареди 

провеждането на структурни реформи 

сред своите политически приоритети за 

насочване на възстановяването към 

устойчиво развитие, разгръщане на 

потенциала за растеж с цел укрепване на 

капацитета за приспособяване и 

подкрепа на процеса на сближаване. 

(3) Няколко държави членки 

преминаха или все още са в процес на 

коригиране на макроикономическите и 

социални дисбаланси, натрупани в 

миналото, а много държави членки са в 

условията на слаб потенциален растеж, 

високо равнище на безработицата, 

сериозна криза в основните си 

производителни системи, 

увеличаващи се социални неравенства 

и повишен риск от бедност сред 

населението. Ето защо има 

необходимост от социално 

отговорни, интелигентни, устойчиви 

и приобщаващи структурни реформи, 

които да отговарят на изискванията, 

определени от член 9 от ДФЕС. 
Следователно Съюзът нареди 

провеждането на тези структурни 

реформи сред своите политически 

приоритети за насочване на 
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възстановяването към устойчиво 

развитие, разгръщане на потенциала за 

растеж с цел укрепване на капацитета за 

приспособяване, стимулиране на 

растежа, създаване на работни 

места, благоприятстване на 

инвестициите и подкрепа на процеса 

на сближаване. 

 

Изменение  4 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) По своята същност реформите са 

сложни процеси, които изискват 

цялостен комплекс от високо 

специализирани знания и умения. 

Работата по структурните реформи в 

различни области на политиката е 

предизвикателство, тъй като за 

реализирането на ползите от тях често 

е необходимо време. Поради това от 

решаващо значение е те да бъдат 

разработени и проведени бързо и 

ефикасно, независимо дали става дума 

за икономики, засегнати от кризата или 

изпитващи структурни слабости. В този 

контекст предоставянето на подкрепа от 

Съюза под формата на техническа 

помощ изигра важна роля за 

подпомагането на икономическите 

корекции на Кипър и Гърция. 

(4) По своята същност реформите са 

сложни процеси, които изискват 

политическа воля, капацитет за 

диалог и партньорство на множество 

равнища, бюджетни и 

административни ресурси, както и 

цялостен комплекс от високо 

специализирани знания и умения. 

Работата по структурните реформи в 

различни области на политиката е 

предизвикателство, тъй като за 

реализирането на резултатите от тях 

често е необходимо време. Поради това 

от решаващо значение е те да бъдат 

разработени и проведени бързо и 

ефикасно, независимо дали става дума 

за икономики, засегнати от кризата или 

изпитващи структурни слабости. В този 

контекст предоставянето на подкрепа от 

Съюза под формата на техническа 

помощ изигра важна роля за 

подпомагането на процеса на фискална 

консолидация и структурни реформи 

през последните години, особено в 

държавите членки, обхванати от 

програми за икономически корекции. 

Следователно Съюзът следва да взема 

предвид поуките от програмите, 

чиято цел беше подпомагането на 

икономическите корекции на Кипър и 

Гърция. Участието на 

заинтересованите страни при 



 

AD\1108975BG.docx 7/48 PE587.440v02-00 

 BG 

изготвянето на реформите, оценката 

на въздействието и отговорността за 

реформите от страна на държавите 

членки, включително на местните и 

регионалните органи, социалните 

партньори и гражданското 

общество, са също от изключителна 

важност за успеха на програмите за 

подкрепа. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a) Европейският парламент 

определи1a в рамките на европейския 

семестър социално отговорните 

реформи като такива, които са 

основани на солидарността, 

интеграцията, социалната 

справедливост и справедливото 

разпределение на богатството – 

модел, който осигурява равенство и 

социална закрила, защитава 

уязвимите групи и подобрява 

стандарта на живот на всички 

граждани. 

 __________________ 

 1а Резолюция на Европейския 

парламент от 25 февруари 2016 г. 

относно европейския семестър за 

координация на икономическите 

политики: аспекти, свързани със 

заетостта и социалната политика, в 

Годишния обзор на растежа за 2016 г. 

(Приети текстове, P8_TA(2016)0059) 

 

Изменение  6 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Държавите членки могат да се 

възползват от подкрепа при 

преодоляването на предизвикателства, 

свързани с недостатъци в замисъла и 

изпълнението на структурните 

реформи. Тези предизвикателства могат 

да зависят от различни фактори, 

включително ограничения 

административен и институционален 

капацитет или неадекватното прилагане 

и изпълнение на законодателството на 

Съюза. 

(5) Държавите членки могат да се 

възползват от подкрепа при 

преодоляването на предизвикателства, 

свързани с недостатъци в замисъла и 

изпълнението на устойчиви 

структурни реформи в съответствие 

със социалните и икономическите 

цели на Съюза, включително подкрепа 

за икономическия растеж, 

създаването на устойчиви и достойни 

работни места, насърчаването на 

стабилни публични инвестиции и 

социално развитие. Тези 

предизвикателства могат да зависят от 

различни фактори, включително 

ограничения административен и 

институционален капацитет или 

неадекватното прилагане и изпълнение 

на законодателството на Съюза, което 

би могло да доведе до неподходящо 

проектирани реформи, които да не 

могат да постигнат тези цели. От 

своя страна тези фактори биха могли 

да окажат въздействие върху 

потенциала за дългосрочен растеж в 

някои държави членки с последици за 

предоставянето на социални грижи и 

създаването на работни места. 

 

Изменение  7 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Съюзът има дългогодишен опит 

в оказване на специфична помощ на 

националните администрации и други 

органи на държавите членки във връзка 

с изграждането на капацитет и подобни 

действия в определени сектори (напр. 

данъчното облагане, митниците, 

подкрепата за малките и средните 

предприятия), както и по отношение на 

(6) Институциите и органите на 

Съюза имат дългогодишен опит в 

оказване на специфична помощ на 

националните и/или поднационалните 

органи на държавите членки във връзка 

с изграждането на капацитет и подобни 

действия в определени сектори (напр. 

данъчното облагане, митниците, 

подкрепата за малките и средните 
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прилагането на политиката на 

сближаване. Опитът, натрупан от Съюза 

при подпомагането на националните 

органи, провеждащи реформи, следва да 

бъде използван за укрепване на 

капацитета на Съюза за предоставяне на 

подкрепа на държавите членки. За да 

се предостави подкрепа на онези 

държави членки, които предприемат 

реформи за стимулиране на растежа 

и искат помощ от Съюза в това 

отношение, наистина са необходими 

всеобхватни и интегрирани действия. 

предприятия), както и по отношение на 

прилагането на политиката на 

сближаване. Опитът, натрупан от 

институциите и органите на Съюза 

при подпомагането на националните и 

регионалните органи, изготвящи и 

провеждащи приобщаващи и 

устойчиви реформи, следва да бъде 

използван за укрепване на капацитета на 

Съюза за предоставяне на подкрепа на 

заинтересованите държави членки, 

така че да спомогне за подобряване на 

техния потенциал за растеж и 

социално сближаване посредством 

мерки, имащи за цел повишаването на 

заетостта, борбата с изключването 

и бедността, както и повишаване на 

достъпността и качеството на 

здравните грижи и образователните 

услуги. Тези мерки за подкрепа следва 

да се основават на всеобхватен и 

интегриран подход, който да отчита 

връзките между различните области, 

обхванати от структурните 

реформи и способността за работа в 

партньорство на всички равнища на 

управление, при зачитане на 

институционалната рамка на всяка 

държава членка и с участието също 

така на всички заинтересовани 

страни. 

 

Изменение  8 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Специалният доклад № 19/2015 

на Европейската сметна палата, 

озаглавен „Подобряването на 

техническата помощ за Гърция 

изисква повече внимание към 

резултатите“ отчита, че 

предоставянето на техническа 

помощ на държавите членки следва 

да се основава на стратегия с ясно 
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определени цели. Докладът също така 

предоставя полезни препоръки, които 

следва да бъдат взети предвид, 

относно това как Комисията може 

да подобри подкрепата си спрямо 

държавите членки, включително 

посредством повишаването на 

поеманата отговорност спрямо 

реформите и тяхната ефективност. 

 

Изменение  9 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В този контекст е необходимо да 

се създаде Програма за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) с 

цел укрепване на капацитета на 

държавите членки за изготвяне и 

изпълнение на стимулиращи растежа 

административни и структурни 

реформи, включително чрез помощ за 

ефикасното и ефективно използване на 

фондове на Съюза. Програмата е 

преназначена да допринесе за 

осъществяването на общите цели за 

постигане на икономическо 

възстановяване, създаване на работни 

места, повишаване на 

конкурентоспособността на Европа и 

стимулиране на инвестициите в 

реалната икономика. 

(7) В този контекст е необходимо да 

се създаде Програма за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) с 

цел укрепване на капацитета на 

държавите членки за изготвяне и 

изпълнение на стимулиращи 

устойчивия растеж административни 

и структурни икономически и социални 

реформи, включително чрез помощ за 

ефикасното и ефективно използване на 

фондове на Съюза, по-специално на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Програмата е 

преназначена да допринесе за 

осъществяването на общите цели за 

постигане на икономическо 

възстановяване, повишаване на 

конкурентоспособността на Европа, 

създаване на стабилни и устойчиви 

работни места, повишаване на 

производителността, стимулиране 
на устойчивите инвестиции в 

реалната икономика, както и за 

гарантиране на висококачествени 

услуги в сферите на здравеопазването 

и образованието, борба с бедността и 

социалното изключване и, като краен 

резултат, укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване в 



 

AD\1108975BG.docx 11/48 PE587.440v02-00 

 BG 

Европейския съюз. 

 

Изменение  10 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) В съответствие с член 9 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз при определянето и 

осъществяването на Програмата от 

Съюза се изисква да взема предвид 

изискванията, свързани с 

насърчаването на висока степен на 

заетост, осигуряването на адекватна 

социална закрила, борбата срещу 

социалното изключване, както и 

постигането на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на 

човешкото здраве. Освен това, както 

е посочено в член 11 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, изискванията за защита на 

околната среда трябва да бъдат 

включени в политиките на Съюза, за 

да се насърчи устойчивото развитие. 

С цел да се насърчи доброто 

управление и да се гарантира 

участието на гражданското 

общество, в член 15 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз се посочва, че от институциите, 

органите, службите и агенциите на 

Съюза се изисква да работят 

възможно най-открито. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Подкрепата по Програмата 

следва да се предоставя от Комисията 

(8) Подкрепата по Програмата 

следва да се предоставя от Комисията 
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по искане на държава членка в области 

като бюджета и данъчното облагане, 

обществените функции, 

институционалните и 

административните реформи, съдебната 

система, борбата с измамите, 

корупцията и изпирането на пари, 

бизнес средата, развитието на частния 

сектор, инвестициите, конкуренцията, 

обществените поръчки, процесите на 

приватизация, достъпа до финансиране, 

инвестициите, търговията, устойчивото 

развитие, иновациите, образованието и 

обучението, политиките по заетостта, 

общественото здраве, убежището, 

миграционните политики, селското 

стопанство и развитието на селските 

райони и политиките в областта на 

финансовия сектор. 

по искане на държава членка в области, 

в които са установени специфични 

нужди от държавите членки, като 

бюджета и данъчното облагане, 

обществените функции, 

институционалните и 

административните реформи, съдебната 

система, борбата с измамите, 

корупцията и изпирането на пари, 

борбата срещу недекларирания 

декларирания труд, борбата срещу 

дружествата „пощенски кутии“, 

бизнес средата, развитието на частния 

сектор, инвестициите, конкуренцията, 

обществените поръчки, процесите на 

приватизация, достъпа до финансиране, 

инвестициите, търговията, устойчивото 

развитие, иновациите, образованието и 

обучението, политиките по заетостта и 

социалните политики, борбата срещу 

бедността и насърчаването на 

социалното приобщаване, 

общественото здраве, убежището, 

миграционните политики, селското 

стопанство и развитието на селските 

райони и политиките в областта на 

финансовия сектор. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Необходимо е да се определят 

допустимите действия, чрез които да 

се постигне целта на Програмата. 

 

Изменение  13 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Държавите членки следва да (9) Държавите членки следва да 
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могат да поискат подкрепа от 

Комисията по Програмата във връзка с 

изпълнението на реформи в контекста 

на процесите на икономическо 

управление, по-специално на 

специфичните за всяка държава 

препоръки в рамките на европейския 

семестър, във връзка с дейности, 

свързани с прилагането на правото на 

Съюза, както и във връзка с 

изпълнението на програмите за 

икономически корекции. Те следва 

също така да могат да поискат подкрепа 

във връзка с предприетите по тяхна 

собствена инициатива реформи за 

постигне на устойчиви инвестиции, 

растеж и създаване на работни места. 

могат да поискат подкрепа от 

Комисията по Програмата във връзка с 

изпълнението на реформите си в 

контекста на процесите на 

икономическо управление, по-

специално на съответните 

специфични за всяка държава 

препоръки в рамките на европейския 

семестър, във връзка с дейности, 

свързани с прилагането на правото, 

политиките и стратегиите на Съюза, 

както и във връзка с изпълнението на 

програмите за икономически корекции. 

Те следва също така да могат да поискат 

подкрепа във връзка с предприетите по 

тяхна собствена инициатива реформи за 

постигане на устойчиви инвестиции, 

създаване на работни места, 

приобщаващ растеж, социално 

приобщаване и сближаване, както и 

достатъчна социална закрила. За да 

се радват преследваните реформи на 

високо равнище на подкрепа, 

желаещите да се възползват от 

програмата държави членки следва да 

се консултират, в процеса на 

изготвяне на кандидатурите, със 

съответните заинтересовани 

страни, каквито са местните и 

регионалните органи, 

икономическите и социалните 

партньори и гражданското 

общество, в съответствие със 

съответните разпоредби на кодекса 

на поведение за партньорство по 

отношение на политиката на 

сближаване, както и националните 

парламенти. 

 

Изменение  14 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) След провеждане на диалог с 

държавата членка, подала искането, 

(10) След провеждане на диалог с 

държавата членка, подала искането, 
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включително в контекста на 

европейския семестър, Комисията 

следва да анализира искането, като 

вземе предвид принципите на 

прозрачност, равно третиране и добро 

финансово управление, и да определи 

подкрепата, която трябва да бъде 

предоставена, въз основа на 

неотложността, обхвата и дълбочината 

на установените проблеми, нуждите от 

подкрепа по отношение на въпросните 

области на политиката, анализа на 

социално-икономически показатели и 

общия административен капацитет на 

държавата членка. Освен това 

Комисията следва, в тясно 

сътрудничество със съответната 

държава членка, да определи 

приоритетните области, обхвата на 

мерките за подкрепа, които ще се 

предоставят, и общата финансова 

вноска за тази подкрепа, като се 

вземат предвид съществуващите 

действия и мерки, финансирани от 

фондове на Съюза или други програми 

на Съюза. 

включително в контекста на 

европейския семестър, Комисията 

следва да анализира искането, като 

вземе предвид принципите на 

субсидиарност, прозрачност, 

партньорство, автономност на 

социалните партньори, равно 

третиране и добро финансово 

управление, и да определи подкрепата, 

която трябва да бъде предоставена, въз 

основа на неотложността, обхвата и 

дълбочината на установените проблеми, 

обосновката за реформата, 

включително резултатите от 

консултациите със съответните 

заинтересовани страни и партньори, 

нуждите от подкрепа по отношение на 

въпросните области на политиката, 

анализа на социално-икономически 

показатели, общия административен 

капацитет на държавата членка, като в 

същото време се вземат предвид 

съществуващите действия и мерки, 

финансирани от фондове на Съюза 

или други програми и инструменти на 

Съюза. Решението да се предостави 

подкрепа в рамките на Програмата 
следва да приеме формата на 

споразумение за техническа помощ, в 

което, въз основа на специфичните 

потребности, идентифицирани от 
съответната държава членка, 

Комисията и държавата членка 

следва да се договорят относно 

приоритетните области, обхвата и 

примерния график на мерките за 

подкрепа, които ще се предоставят, 

както и общата финансова вноска за 

такава подкрепа. правейки това, 

Комисията и съответната държава 

членка следва да вземат предвид 

съществуващото разделение на 

правомощията между различните 

равнища на управление,както и 

факта, че някои специфични за 

конкретната държава препоръки 

засягат местните и регионалните 

органи. 
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Изменение  15 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В съобщенията на Комисията 

„Преглед на бюджета на ЕС“13и 

„Бюджет за стратегията „Европа 

2020“14 се подчертава значението на 

целенасоченото финансиране на 

действия и дейности с ясна европейска 

добавена стойност, т.е. когато намесата 

на Съюза може да придаде 

допълнителна стойност в сравнение със 

самостоятелните действия на държавите 

членки. В този контекст действията за 

подкрепа, провеждани в рамките на 

Програмата, следва да гарантират 

взаимно допълване и взаимодействие с 

други програми и политики на 

национално равнище, на равнището на 

Съюза и на международно равнище. 

Действията по Програмата следва да 

позволят изготвянето и изпълнението на 

решения за справяне с националните 

предизвикателства, за оказване на 

въздействие върху трансграничните 
или общосъюзните 

предизвикателства и постигане на 

последователно и съгласувано 

прилагане на правото на Съюза. Те 

следва също да способстват за 

повишаване на доверието и 

насърчаване на сътрудничеството с 

Комисията и между държавите 

членки. Освен това Съюзът е в по-добра 

позиция от държавите членки да 

осигури платформа за предоставяне и 

споделяне на добри практики на 

партньори, както и да мобилизира 

експертен опит. 

(11) В съобщенията на Комисията 

„Преглед на бюджета на ЕС“13 и 

„Бюджет за стратегията „Европа 2020“14  

се подчертава значението на 

целенасоченото финансиране на 

дейности с ясна европейска добавена 

стойност, т.е. когато намесата на Съюза 

може да придаде допълнителна 

стойност в сравнение със 

самостоятелните действия на държавите 

членки, както е посочено в Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/201214a на 

Европейския парламент и на 

Съвета14a и правилата за неговото 

прилагане. В този контекст действията 

за подкрепа, провеждани в рамките на 

Програмата, следва да гарантират 

взаимно допълване и взаимодействие, 

на местно, регионално и национално 

равнище, на равнището на Съюза и на 

международно равнище, с други 

програми и политики. Действията по 

Програмата следва да позволят 

изготвянето и изпълнението на решения 

за справяне с националните 

предизвикателства, с въздействие на 

трансгранично или общосъюзно 

равнище, както и да подобрят 

прилагането на правото, политиките 

и стратегиите на Съюза. Освен това 

Съюзът е в по-добра позиция от 

държавите членки да осигури 

платформа за предоставяне и споделяне 

на добри практики на партньори, както 

и да мобилизира експертен опит, така 

че да се разработят решения, 

пригодени към специфичното 

положение на подалите искане 

държави членки. 
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__________________ __________________ 

13 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г. 13 COM(2010)700 от 19 октомври 2010 г. 

14 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 

2011 г. 

14 COM(2011)500 окончателен от 29 юни 

2011 г. 

 14a Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на 

Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  16 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Източникът на финансиране за 

програмата не следва да представлява 

прецедент за бъдещи предложения. В 

контекста на междинната оценка е 

необходимо Комисията и Сметната 

палата  да анализират внимателно 

целесъобразността на Програмата, 

нейната европейска добавена 

стойност и дали могат да се имат 

предвид други източници на 

финансиране. 

 

Изменение  17 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Държавите членки, които искат 

подкрепа, следва да могат да участват 

във финансовия пакет на Програмата с 

допълнителни средства. Понастоящем 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 ограничава 

възможността за прехвърляне на 

(14) Държавите членки, които искат 

подкрепа, следва да могат да изберат 

да участват във финансовия пакет на 

Програмата с допълнителни средства. 

Понастоящем Регламент (ЕС) № 

1303/2013 ограничава възможността за 
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средства, предназначени за техническа 

помощ по инициатива на държава 

членка, към онези държави членки, 

които са изправени пред временни 

бюджетни затруднения. Поради това 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да 

бъде изменен, за да се даде възможност 

на всички държави членки да участват 

финансово в Програмата. Средствата, 

прехвърлени в бюджета на Съюза, 

следва да се използват за подкрепящи 

действия, допринасящи за постигането 

на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж или на 

специфичните за отделните фондове 

цели в съответните държави членки. 

прехвърляне на средства, предназначени 

за техническа помощ по инициатива на 

държава членка, към онези държави 

членки, които са изправени пред 

временни бюджетни затруднения. 

Поради това Регламент (ЕС) № 

1303/2013 следва да бъде изменен, за да 

се даде възможност на всички държави 

членки да участват финансово в 

Програмата. Средствата, прехвърлени в 

бюджета на Съюза, следва да се 

използват за подкрепящи действия, 

допринасящи за постигането на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж или на специфичните за 

отделните фондове цели в съответните 

държави членки, посредством 

подобрена ефективност и ефикасност 

и повишено усвояване на фондовете. 

 

Изменение  18 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Настоящият регламент следва да 

се прилага в съответствие с Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета18 

относно финансовите правила, 

приложими за годишния бюджет на 

Европейския съюз. Комисията следва 

да приема многогодишни работни 

програми, в които се определят 

преследваните политически цели, 

очакваните резултати от подкрепата и 

приоритетите за финансиране в 

съответните области на политиката. 

Тези елементи следва да бъдат 

доразвити в годишни работни програми, 

приети с актове за изпълнение. 

(15) Настоящият регламент следва да 

се прилага в съответствие с Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията 

следва да бъде упълномощена да 

приема чрез делегирани актове 
многогодишни работни програми, в 

които се определят преследваните 

социални и икономически цели, 

очакваните резултати от подкрепата и 

приоритетите за финансиране в 

съответните области на политиката. 

Многогодишните работни програми 

следва също така да определят 

прозрачни критерии за определяне на 

приоритетните мерки по 

Програмата и начина на разпределяне 

на наличните ресурси. Тези елементи 

следва да бъдат доразвити в годишни 

работни програми, приети с актове за 

изпълнение.  
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__________________  

18 Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на 

Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  19 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Като се има предвид важността 

от продължаването на усилията на 

държавите членки за планиране и 

изпълнение на структурни, 

институционални и административни 

реформи, е необходимо да се разреши 

съфинансиране в размер на 100 % от 

допустимите разходи, за да се постигнат 

целите на Програмата, като 

същевременно се гарантира спазване на 

принципите на съфинансиране и 

недопускане на печалба. 

(16) Като се има предвид важността 

от продължаването на усилията на 

държавите членки за планиране и 

изпълнение на структурни, 

институционални и административни 

социално отговорни и устойчиви 

реформи, е необходимо да се разреши 

съфинансиране в размер до 100% от 

допустимите разходи, за да се постигнат 

целите на Програмата, като 

същевременно се гарантира спазване на 

принципите на съфинансиране и 

недопускане на печалба. 

 

Изменение  20 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) При наличие на непредвидени и 

надлежно обосновани причини за 

спешност, изискващи незабавна 

реакция, като например сериозни 

затруднения в икономиката или важни 

обстоятелства, засягащи сериозно 

икономическите или социалните 

условия в дадена държава членка и 

(17) При наличие на непредвидени и 

надлежно обосновани причини за 

спешност, изискващи незабавна 

реакция, като например сериозни 

затруднения в икономиката или важни 

обстоятелства, засягащи сериозно 

икономическите или социалните 

условия в дадена държава членка, по 
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излизащи извън нейния контрол, по 

искане на дадена държава членка 

Комисията следва да може да приема 

специални мерки, за ограничена част от 

годишната работна програма, в 

съответствие с целите и допустимите 

действията съгласно Програмата, за да 

подкрепи националните органи при 

посрещането на спешните нужди. 

искане на дадена държава членка 

Комисията и съответната държава 

членка следва да могат да се 

споразумеят за приемането на 
специални мерки, за ограничена част от 

годишната работна програма, в 

съответствие с целите и допустимите 

действията съгласно Програмата, за да 

подкрепи националните органи при 

посрещането на спешните нужди. 

 

Изменение  21 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се осигури ефикасно и 

съгласувано разпределение на средства 

от бюджета на Съюза и спазване на 

принципа на добро финансово 

управление, действията по настоящата 

програма следва да допълват текущите 

програми на Съюза и да се добавят към 

тях, като в същото време се избягва 

двойно финансиране за едни и същи 

разходи. По-специално Комисията и 

съответната държава членка, съобразно 

съответните си отговорности, следва да 

осигурят ефективна координация на 

равнището на Съюза и на равнището на 

държавите членки на всички етапи на 

процеса, така че да се гарантира 

съгласуваност, взаимно допълване и 

взаимодействие между източниците 

на финансиране в съответните 

държави членки на подкрепящи 

действия, тясно свързани с 

настоящата програма, по-специално с 

мерките, финансирани от фондовете 

на Съюза в държавите членки. 

(18) С цел да се осигури ефикасно и 

съгласувано разпределение на средства 

от бюджета на Съюза и спазване на 

принципа на добро финансово 

управление, действията по настоящата 

програма следва да допълват текущите 

програми на Съюза и да се добавят към 

тях, като в същото време се избягва 

двойно финансиране за едни и същи 

разходи. По-специално Комисията и 

съответната държава членка, съобразно 

съответните си отговорности, следва да 

осигурят ефективна координация на 

равнището на Съюза и на равнището на 

държавите членки на всички етапи на 

процеса, така че да се гарантира 

съгласуваност, взаимно допълване и 

взаимодействие между мерките, 

финансирани от фондовете на Съюза, 

програмите и инструментите, както 

и подкрепата от други международни 

организации. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 
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Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Финансовите интереси на Съюза 

следва да се защитават чрез 

пропорционални мерки през целия 

цикъл на разходите, включително 

посредством предотвратяване, 

констатиране и разследване на 

нередностите, възстановяване на 

изгубените, погрешно изплатените или 

неправомерно използваните средства и в 

случаите, когато е необходимо, налагане 

на санкции. 

(19) Финансовите интереси на Съюза 

следва да се защитават чрез 

пропорционални мерки през целия 

цикъл на разходите, включително 

посредством предотвратяване, 

констатиране и разследване на 

нередностите, възстановяване на 

изгубените, недължимо изплатените 

или неправомерно използваните 

средства и в случаите, когато е 

необходимо, налагане на 

административни и финансови 

санкции в съответствие с Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012. 

 

Изменение  23 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) С цел улесняване на оценката на 

Програмата следва от самото начало да 

се въведе подходяща рамка за 

мониторинг на резултатите от 

Програмата. Следва да се извърши и 

междинна оценка на изпълнението на 

целите на Програмата, нейната 

ефикасност и нейната добавена 

стойност на европейско равнище. Освен 

това в крайната оценка следва да се 

разгледа дългосрочното въздействие на 

Програмата и ефектът от нея във връзка 

с устойчивостта. Тези оценки следва да 

се основават на показателите, с които се 

измерва ефектът от Програмата. 

(20) С цел улесняване на оценката на 

Програмата следва от самото начало да 

се въведе подходяща рамка за 

мониторинг на изпълнението на 

мерките и резултатите от Програмата. 

Следва да се извърши и междинна 

оценка на изпълнението на целите на 

Програмата, нейната ефикасност и 

нейната добавена стойност, 

включително, но не само в областите 

на политиката, свързани с 

конкурентоспособността, растежа, 

работните места и инвестициите, на 

европейско равнище. Освен това в 

крайната оценка следва да се разгледа 

дългосрочното въздействие на 

Програмата и ефектът от нея във връзка 

с устойчивостта. Тези оценки следва да 

се основават на показателите, с които се 

измерва ефектът от Програмата. 

Комисията следва също така да 

публикува ежегодно информация 
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относно изпълнението на годишните 

работни програми, включително 

информация относно бенефициерите 

на техническа помощ, доставчиците 

на техническа помощ и целите и 

приоритетите на реформите, 

провеждани благодарение на 

помощта и отпуснатите средства. 

 

Изменение  24 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел да се адаптира списъкът с 

показатели за измерване на постигането 

на целите на Програмата в светлината 

на натрупания опит по време на 

изпълнението на Програмата, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз във връзка с 

изменението на списъка. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да провежда 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

навременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и на 

Съвета. 

(21) С цел да се приемат 

многогодишни работни програми и да 

се адаптира списъкът с показатели за 

измерване на постигането на целите на 

Програмата в светлината на натрупания 

опит по време на изпълнението на 

Програмата, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз във връзка с 

приемането на многогодишни 

работни програми и изменението на 

списъка. 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, предвидени 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 
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Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) За да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент във връзка с приемането на 

многогодишните и годишните работни 

програми, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. 

(22) За да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент във връзка с приемането на 

годишните работни програми, на 

Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. 

 

Изменение  26 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно да се допринесе за 

институционалните, 

административните и структурните 

реформи в държавите членки, като се 

предоставя подкрепа на националните 

органи за мерки, насочени към 

реформирането на институциите, 

управлението, администрацията, 

икономическите и социалните 

сектори, включително чрез помощ за 

ефикасното и ефективно използване на 

фондове на Съюза, не може да бъде 

постигната в достатъчна степен 

самостоятелно от държавите членки, а 

може, поради обхвата и последиците на 

действията, да бъде по-добре постигната 

на равнището на Съюза, Съюзът може 

да приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

(23) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно да се допринесе за 

устойчиви институционални, 

административни и структурни 

реформи в държавите членки, като се 

предоставя техническа подкрепа, 

включително чрез помощ за ефикасното 

и ефективно използване на фондове на 

Съюза, не може да бъде постигната в 

достатъчна степен самостоятелно от 

държавите членки, а може, поради 

обхвата и последиците на действията, да 

бъде по-добре постигната на равнището 

на Съюза, Съюзът може да приеме 

мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за 



 

AD\1108975BG.docx 23/48 PE587.440v02-00 

 BG 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тази цел, тъй като обхватът на 

подкрепата ще бъде определен по 

взаимно съгласие със съответната 

държава членка. 

постигането на тази цел. 

 

Изменение  27 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. „национални органи“ означава 

органите на държавите членки, 

включително органи на регионално и 

местно равнище, в съответствие с 

националното законодателство; 

 

Изменение  28 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. „споразумение за техническа 

помощ“ означава документ, за който 

е постигнато споразумение между 

Комисията и държавата членка 

бенефициер, в който се определят 

условията за предоставяне на 

подкрепа по Програмата, и в който 

наред с другото са посочени 

приоритетните области, обхватът и 

примерният график на мерките за 

подкрепа, както и финансовата 

вноска от Програмата; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата финансира действия 

с европейска добавена стойност. За тази 

цел Комисията гарантира, че избраните 

за финансиране действия може да дадат 

резултати с европейска добавена 

стойност и следи дали в действителност 

е постигната европейска добавена 

стойност. 

1. Програмата финансира действия 

с европейска добавена стойност. За тази 

цел Комисията гарантира, че може да 

се очаква избраните за финансиране 

действия да дадат резултати с 

европейска добавена стойност и следи 

дали в действителност е постигната 

европейска добавена стойност. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Действията и дейностите на 

Програмата осигуряват европейска 

добавена стойност, по-специално чрез: 

2. Действията на Програмата 

осигуряват европейска добавена 

стойност, по-специално чрез: 

 

Изменение  31 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разработването и изпълнението 

на решения за справяне с националните 

предизвикателства и оказване на 

въздействие върху трансграничните 

или общосъюзните 

предизвикателства; 

a) разработването и изпълнението 

на решения за справяне с националните 

предизвикателства и оказване на 

евентуално въздействие на 

трансгранично или общосъюзно 

равнище; 

 

Изменение  32 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) своето взаимно допълване и 

взаимодействие с други програми на 

б) своето взаимно допълване и 

взаимодействие с други програми на 
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Съюза и политики на национално и 

международно равнище и на равнището 

на Съюза; 

Съюза и политики на местно, 

регионално, национално и 

международно равнище и на равнището 

на Съюза; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) приноса си за 

последователното и съгласувано 

прилагане на правото на Съюза; 

в) приноса си за прилагането на 

правото на Съюза; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) приноса си за обмена на добри 

практики и за изграждането на 

експертна платформа и мрежа, общи за 

целия Съюз; 

г) приноса си за обмена на добри 

практики и/или за изграждането на 

експертна платформа и мрежа, общи за 

целия Съюз; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) насърчаването на 

европейските ценности, и по-

специално солидарността и 

зачитането на основните права; 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) насърчаването на взаимното 

доверие между държавите членки 

бенефициери и Комисията и на 

сътрудничеството между държавите 

членки. 

заличава се 

 

Изменение  37 

 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и структурните 

реформи в държавите членки, като 

предоставя подкрепа на националните 

органи за мерки, насочени към 

реформирането на институциите, 

управлението, администрацията, 

икономическите и социалните 

сектори в отговор на икономическите 

и социалните предизвикателства, с 

цел увеличаване на 

конкурентоспособността, растежа, 

заетостта и инвестициите, в 

частност в контекста на процедурите за 

икономическо управление, включително 

чрез подкрепа за ефикасното и 

ефективно използване на фондове на 

Съюза. 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и структурните 

реформи, провеждани по отговорен от 

социална гледна точка начин  в 

държавите членки, като предоставя 

техническа подкрепа на националните 

органи за изготвянето и 

изпълнението на мерки, насочени към 

увеличаване на 

конкурентоспособността, 

приобщаващия и устойчив растеж, 

достойните и устойчиви работни 

места, производителността и 

устойчивите инвестиции, към 

засилване на борбата срещу 

бедността и социалното изключване, 

към насърчаването на високо равнище 

на образование и обучение и към 
увеличаване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване, в частност в контекста на 

процедурите за икономическо 

управление, включително чрез подкрепа 

за ефикасното и ефективно използване 

на фондове на Съюза. 

 

Изменение  38 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да се подпомогнат инициативите 

на националните органи да планират 

реформите си в съответствие с 

приоритетите, като се вземат предвид 

първоначалните условия и очакваните 

социално-икономически въздействия; 

а) да се подпомогнат инициативите 

на националните органи да планират 

реформите в съответствие с 

приоритетите си, като се вземат предвид 

първоначалните условия и очакваните 

социално-икономически въздействия, 

както и целите да се допринесе за 

изпълнението на стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж и да се 

насърчава социалното сближаване; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да се подкрепят националните 

органи да подобрят капацитета си за 

формулиране, разработване и прилагане 

на политики и стратегии за реформа и 

да следват интегриран подход, който 

гарантира последователност между 

целите и средствата в различните 

сектори; 

б) да се подкрепят националните 

органи да подобрят капацитета си за 

формулиране, разработване и прилагане 

на политики и стратегии за реформа, 

свързани с растежа и със социалното 

сближаване, и да следват интегриран 

подход, който гарантира 

последователност между целите и 

средствата в различните сектори; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да се подкрепят националните 

органи да хармонизират 

националното законодателство с 

правото на Съюза и да прилагат 

правото на Съюза; 
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Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се подкрепят усилията на 

националните органи да определят и 

прилагат подходящи процеси и 

методики, като се вземат предвид 

добрите практики и извлечените поуки 

от други държави при справянето с 

подобни ситуации; 

в) да се подкрепят усилията на 

националните органи, в тясно 

сътрудничество със 

заинтересованите страни, да 

определят и прилагат подходящи 

процеси и методики, като се вземат 

предвид добрите практики и 

извлечените поуки от други държави 

при справянето с подобни ситуации; 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези цели се преследват в тясно 

сътрудничество с държавите членки 

бенефициери. 

Тези цели се преследват в пълно 

сътрудничество с държавите членки 

бенефициери и при надлежно спазване 

на приоритетите на държавите 

членки и на диалога със социалните 

партньори. 

 

Изменение  43 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Специфичните цели, определени 

в параграф 1, препращат към области на 

политиката, свързани с 

конкурентоспособността, растежа, 

работните места и инвестициите, и 

по-специално към следните области: 

2. Специфичните цели, определени 

в параграф 1, препращат към области на 

политиката, свързани с 

конкурентоспособността, 

приобщаващия растеж, устойчивите 

работни места, инвестициите и 

социалното сближаване, и по-
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специално към следните области: 

 

Изменение  44 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) институционална реформа и 

ефективна, работеща и ориентирана към 

услугите публична администрация, 

ефективно прилагане на принципите на 

правовата държава, реформа на 

съдебната система и засилване на 

борбата с измамите, корупцията и 

изпирането на пари; 

б) институционална реформа и 

ефективна, работеща и ориентирана към 

качеството и услугите публична 

администрация,  ефективно прилагане 

на принципите на правовата държава, 

реформа на съдебната система и 

засилване на борбата с измамите, 

корупцията и изпирането на пари, 

както и политики за борба с 

избягването на данъци и 

отклонението от данъчно облагане; 

 

Изменение  45 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) бизнес среда, развитие на 

частния сектор, инвестиции, процеси на 

приватизация, търговия и преки 

чуждестранни инвестиции, конкуренция 

и обществени поръчки, устойчиво 

секторно развитие и подкрепа за 

иновациите; 

в) бизнес среда, 

реиндустриализация, промени в 

производствените системи, сектори 

на енергетиката, развитие на частния 

сектор, инвестиции, процеси на 

приватизация, търговия и преки 

чуждестранни инвестиции, конкуренция 

и обществени поръчки, устойчиво 

секторно развитие и подкрепа за 

иновациите и цифровизацията; 

 

Изменение  46 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) образование и обучение, 

политики за пазара на труда, социално 

приобщаване, системи за социална 

сигурност и социално подпомагане, 

системи за общественото здраве и 

здравеопазването, политики за 

убежището, миграцията и 

границите; 

г) образование и обучение, 

политики за пазара на труда за 

създаване на устойчиви работни 

места, борба срещу бедността и 

насърчаване на социалното 
приобщаване, системи за социална 

сигурност и социално подпомагане, 

системи за общественото здраве и 

здравеопазването; 

  

 

Изменение  47 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) политики в областта на 

убежището, миграцията и 

границите; 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавата членка, при 

консултация с регионалните органи, 

определя, когато е приложимо, 

областите на политиката, в които 

желае да работи, в съответствие със 

специфичните си потребности. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а 



 

AD\1108975BG.docx 31/48 PE587.440v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) предоставяне на експертни 

познания, свързани с насоки за 

политиките, промяна на 

политиките, законодателни, 

институционални, структурни и/или 

административни реформи; 

а) предоставяне на експертни 

познания, свързани със законодателни, 

институционални, структурни и 

административни реформи; 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква в – подточка i a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ia) формулиране на стратегии и 

пътни карти за реформи, изготвяне 

на законодателни и незаконодателни 

актове; 

 

Изменение  51 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) събиране на данни и 

статистическа информация; 

разработване на общи методики и по 

целесъобразност — на показатели или 

целеви показатели; 

г) събиране на данни и 

статистическа информация; 

разработване на общи методики и по 

целесъобразност — на показатели и/или 

целеви показатели; 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) организиране на местна 

оперативна подкрепа в области като 

убежището, миграцията и граничния 

д) организиране на местна 

оперативна подкрепа; 
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контрол; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) изграждане на ИТ капацитет: 

разработка, поддръжка, експлоатация и 

контрол на качеството на ИТ 

инфраструктурата и приложенията, 

необходими за изпълнение на 

съответните реформи; 

е) изграждане на ИТ капацитет за 

разработка, поддръжка, експлоатация и 

контрол на качеството на ИТ 

инфраструктурата и приложенията, 

необходими за изпълнение на 

съответните реформи; 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) комуникационни проекти: 

обучение, сътрудничество, повишаване 

на осведомеността, разпространяване на 

информация и обмен на добри 

практики; организиране на кампании за 

повишаване на осведомеността и 

информиране, медийни кампании и 

мероприятия, включително 

институционална комуникация; 

з) комуникационни проекти в 

контекста на провежданите 

реформи: обучение, сътрудничество, 

повишаване на осведомеността, 

разпространяване на информация и 

обмен на добри практики; организиране 

на кампании за повишаване на 

осведомеността и информиране, 

медийни кампании и мероприятия; 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) изготвяне и публикуване на 

материали с цел разпространяване на 

информация, както и на резултатите от 

Програмата: разработка, експлоатация и 

поддръжка на системи и средства, които 

използват информационни и 

и) изготвяне и публикуване на 

материали с цел разпространяване на 

информация, както и на резултатите от 

Програмата, включително 

посредством разработка, експлоатация 

и поддръжка на системи и средства, 
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комуникационни технологии; които използват информационни и 

комуникационни технологии; 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държава членка, която желае да 

получи подкрепа по Програмата, подава 

искане за подкрепа до Комисията, в 

което се посочват областите на 

политиката и приоритетите за подкрепа 

в обхвата на Програмата съгласно член 

5, параграф 2. Искането се подава най-

късно до 31 октомври за всяка 

календарна година. 

1. Държава членка, която желае да 

получи подкрепа по Програмата, подава 

искане за подкрепа до Комисията, в 

което се посочват областите на 

политиката и приоритетите за подкрепа 

в обхвата на Програмата съгласно член 

5, параграф 2. Искането се подава най-

късно до 31 октомври за всяка 

календарна година. Преди да подадат 

искане, държавите членки включват 

своя парламент и в съответствие с 

принципа на партньорство, посочен в 

член 5 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013, партньорите си от 

регионалните и местните органи, 

социалните партньори и 

представителите на гражданското 

общество. 

 

Изменение  57 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Като взема предвид принципите 

на прозрачност, равно третиране и 

добро финансово управление, след 

провеждане на диалог с държавата 

членка, включително в контекста на 

европейския семестър, Комисията 

анализира искането за подкрепа, 

посочено в параграф 1, въз основа на 

неотложността, обхвата и дълбочината 

на установените проблеми, нуждите от 

подкрепа по отношение на въпросните 

2. Като взема предвид принципите 

на субсидиарност, прозрачност, равно 

третиране и добро финансово 

управление, след провеждане на диалог 

с държавата членка, включително в 

контекста на европейския семестър, 

Комисията анализира искането за 

подкрепа, посочено в параграф 1,  въз 

основа на неотложността, обхвата и 

дълбочината на установените проблеми, 

обосновката за реформата, 
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области на политиката, анализа на 

социално-икономическите показатели и 

общия административен капацитет на 

държавата членка. Като взема предвид 

съществуващите действия и мерки, 

финансирани от фондове на Съюза или 

други програми на Съюза, Комисията 

в тясно сътрудничество със 

съответната държава членка определя 

приоритетните области за подкрепа, 

обхвата на мерките за подкрепа, които 

ще се предоставят, и общата финансова 

вноска за такава подкрепа. 

включително резултатите от 

консултациите със съответните 

заинтересовани страни и партньори, 

нуждите от подкрепа по отношение на 

предвидените области на политиката, 

анализа на социално-икономическите 

показатели, общия административен 

капацитет на държавата членка, като 

същевременно взема предвид 

съществуващите действия и мерки, 

финансирани от фондове на Съюза или 

други програми и инструменти на 

Съюза. 

 Решението да се предостави подкрепа 

в рамките на Програмата приема 

формата на споразумение за 

техническа помощ, в което, въз 

основа на специфичните 

потребности, идентифицирани от 

съответната държава членка, 

Комисията и държавата членка се 

договарят относно приоритетните 

области, обхвата и примерния график 

на мерките за подкрепа, които ще се 

предоставят, както и общата финансова 

вноска за такава подкрепа.  

 

Изменение  58 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изпълнението на реформи, 

предприети от държавите членки по 

тяхна собствена инициатива, по-

специално за постигане на устойчиви 

инвестиции, растеж и създаване на 

работни места. 

в) изпълнението на реформи, 

предприети от държавите членки по 

тяхна собствена инициатива, по-

специално за постигане на устойчиви 

инвестиции и създаване на работни 

места, приобщаващ растеж и 

конкурентоспособност. 

 

Изменение  59 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. След като бъде одобрена помощ 

за държава членка, националните 

органи на държавата членка 

бенефициер информират националния 

парламент, съответните 

консултативни комитети и 

социалните партньори относно 

сключеното споразумение за 

техническа помощ,  в пълно 

съответствие с приложимото 

национално законодателство. 

 

Изменение  60 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията може да определи 

подкрепата, предвидена за държавата 

членка бенефициер, в сътрудничество с 

други държави членки или 

международни организации. 

1. Комисията, със съгласието на 

държавата членка бенефициер, може 

да определи подкрепата, предвидена за 

държавата членка бенефициер, в 

сътрудничество с други държави членки 

или международни организации. 

 

Изменение  61 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавата членка бенефициер, в 

координация с Комисията, може да 

влезе в партньорство с една или повече 

други държави членки, които действат 

като партньори за реформа по 

отношение на специфични области на 

реформа. Партньорът за реформа, в 

координация с Комисията, подпомага 

изготвянето на стратегии и пътни карти 

за реформи, разработва 

висококачествена помощ или 

2. Държавата членка бенефициер, в 

координация с Комисията, може да 

влезе в партньорство с една или повече 

други държави членки, които действат 

като партньори за реформа по 

отношение на специфични области на 

реформа, въз основа на взаимно 

споразумение. Партньорът за реформа, 

в координация с Комисията и 

държавата членка бенефициер, 

подпомага изготвянето на стратегии и 
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осъществява надзор върху изпълнението 

на стратегии и проекти. 

пътни карти за реформи, разработва 

висококачествена помощ или 

осъществява надзор върху изпълнението 

на стратегии и проекти.  

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разпределените за Програмата 

финансови средства могат да покриват и 

разходи, свързани с дейности за 

подготовка, мониторинг, контрол, одит 

и оценка, които са необходими за 

управлението на Програмата и 

постигането на нейните цели, по-

специално проучвания, срещи на 

експерти, дейности по комуникация и 

предоставяне на информация, 

включително институционална 

комуникация за политическите 

приоритети на Съюза, доколкото те са 

свързани с общите цели на настоящия 

регламент, разходи, свързани с ИТ 

мрежи, насочени към обработката и 

обмена на информация, и всички други 

разходи за техническа и 

административна помощ, направени от 

Комисията за управлението на 

Програмата. 

2. Разпределените за Програмата 

финансови средства могат да покриват и 

разходи, свързани с дейности за 

подготовка, мониторинг, контрол, одит 

и оценка, които са необходими за 

управлението на Програмата и 

постигането на нейните цели, по-

специално проучвания, срещи на 

експерти, дейности по комуникация и 

предоставяне на информация, доколкото 

те са свързани с общите цели на 

настоящия регламент, разходи, свързани 

с ИТ мрежи, насочени към обработката 

и обмена на информация, и всички 

други разходи за техническа и 

административна помощ, направени от 

Комисията за управлението на 

Програмата. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Допълнителните вноски, 

посочени в параграф 1, се използват за 

подкрепа на дейности, които допринасят 

за изпълнението на стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Вноска, направена 

3. Допълнителните вноски, 

посочени в параграф 1, се използват за 

подкрепа на дейности, които допринасят 

за изпълнението на стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Вноска, направена 
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от дадена държава членка бенефициер в 

съответствие с параграф 2, се използва 

единствено в тази държава членка. 

от дадена държава членка бенефициер в 

съответствие с параграф 2, се използва 

единствено за техническа помощ, 

предоставяна за тази държава членка. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) вноски в доверителни фондове; ж) вноски в доверителни фондове за 

предоставянето на подкрепа от 

международни организации; 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Безвъзмездни средства могат да 

се отпускат на национални органи на 

държавите членки, групата на 

Европейската инвестиционна банка, 

международни организации, публични 

и/или частни структури и субекти, 

които са законно установени в: 

3. Безвъзмездни средства могат да 

се отпускат на национални органи на 

държавите членки, групата на 

Европейската инвестиционна банка, 

международни организации и публични  

структури и субекти, които са законно 

установени в: 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Подкрепа може също така да се 

предоставя от отделни експерти, 

които могат да бъдат поканени да 

дадат принос към избрани дейности, 

организирани по Програмата, когато 

това е необходимо за постигането на 

специфичните цели, посочени в член 5. 

4. Могат също така да бъдат 

поканени отделни експерти да дадат 

принос към избрани дейности, 

организирани по Програмата, когато 

това е необходимо за постигането на 

специфичните цели, посочени в член 5. 
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Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За целите на изпълнението на 

Програмата Комисията приема чрез 

актове за изпълнение многогодишни 
работни програми. В многогодишните 

работни програми се определят целите 

на политиката, преследвани чрез 

предвидената подкрепа, и очакваните 

резултати, както и приоритетите на 

финансирането в съответните области 

на политиката. Многогодишните 

работни програми се уреждат 

допълнително в годишни работни 

програми, приети чрез актове за 

изпълнение, в които се посочват 

необходимите за тяхното изпълнение 

мерки, както и елементите, изисквани 

съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 

966/2012. 

5. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16, що 

се отнася до приемането на 

многогодишните работни програми. В 

многогодишните работни програми се 

определят целите на политиката, 

преследвани чрез предвидената 

подкрепа, и очакваните резултати, както 

и приоритетите на финансирането в 

съответните области на политиката. 

Многогодишните работни програми се 

уреждат допълнително в годишни 

работни програми, приети чрез актове за 

изпълнение, в които се посочват 

необходимите за тяхното изпълнение 

мерки, както и елементите, изисквани 

съгласно Регламент (EС, Eвратом) № 

966/2012. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. За да се гарантира 

своевременната наличност на средства, 

в годишната работна програма може да 

се посочи, че в случай на непредвидени 

и надлежно обосновани причини за 

спешност, изискващи незабавна 

реакция, включително сериозни 

затруднения в икономиката или важни 

обстоятелства, засягащи сериозно 

икономическите или социалните 

условия в дадена държава членка и 

излизащи извън нейния контрол, 

Комисията може, по искане на дадена 

6. За да се гарантира гъвкавостта 

и своевременната наличност на средства 

при непредвидени обстоятелства, 

годишната работна програма 

предоставя също така 

възможността за специални мерки, 

които не са първоначално включени в 

годишната работна програма. 

Следователно, в случай на 

непредвидени и надлежно обосновани 

причини за спешност, изискващи 

незабавна реакция, включително 

сериозни затруднения в икономиката 
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държава членка, да приеме специални 

мерки в съответствие с целите и 

действията, определени в настоящия 

регламент, за да подкрепи националните 

органи при посрещането на спешните 

нужди. Такива специални мерки могат 

да представляват само ограничена част 

от годишната работна програма и не 

подлежат на условията, посочени в член 

7. 

или важни обстоятелства, засягащи 

сериозно икономическите или 

социалните условия в дадена държава 

членка и излизащи извън нейния 

контрол, Комисията може, по искане на 

дадена държава членка, да приеме 

специални мерки в съответствие с 

целите и действията, определени в 

настоящия регламент, за да подкрепи 

националните органи при посрещането 

на спешните нужди. Такива специални 

мерки могат да представляват само 

ограничена част от годишната работна 

програма и не подлежат на условията, 

посочени в член 7. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) осигуряват тясно сътрудничество 

между отговарящите за изпълнението 

лица на равнището на Съюза и на 

национално равнище с цел 

осъществяване на съгласувани и 

рационализирани подкрепящи действия. 

в) осигуряват тясно сътрудничество 

между отговарящите за изпълнението 

лица на равнището на Съюза и на 

местно, регионално и национално 

равнище, с цел осъществяване на 

съгласувани и рационализирани 

подкрепящи действия. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

при изпълнението на дейностите, 

финансирани по силата на настоящия 

регламент, финансовите интереси на 

Съюза са защитени чрез прилагането на 

превантивни мерки срещу измама, 

корупция и всякакви други незаконни 

дейности, чрез ефективни проверки и, 

1. Комисията предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

при изпълнението на дейностите, 

финансирани по силата на настоящия 

регламент, финансовите интереси на 

Съюза са защитени чрез прилагането на 

превантивни мерки срещу измама, 

корупция и всякакви други незаконни 

дейности, чрез ефективни проверки и, 
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при установяването на нередности, чрез 

събирането на недължимо платените 

суми и, когато е уместно, чрез 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции. 

при установяването на нередности, чрез 

събирането на недължимо платените 

или неправомерно използваните суми 

и, когато е уместно, чрез ефективни, 

пропорционални административни и 

финансови санкции в съответствие с 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията извършва мониторинг върху 

изпълнението на действията, 

финансирани от Програмата, и измерва 

постигането на специфичните цели, 

посочени в член 5, параграф 1, в 

съответствие с показателите, 

определени в приложението. 

Комисията извършва мониторинг върху 

изпълнението на действията, 

финансирани от Програмата, и измерва 

постигането на специфичните цели, 

посочени в член 5, параграф 1, в 

съответствие с показателите, 

определени в приложението, както и 

допълнителните специфични 

показатели, договорени между 

Комисията и държавата членка 

бенефициер за всяко отделно искане 

за подкрепа. 

 

Изменение  72 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад за междинна оценка най-късно 

до средата на 2019 г. и доклад за 

последваща оценка до края на декември 

2021 г. 

2. Комисията публикува ежегодно 

информация относно изпълнението 

на годишните работни програми, 

включително информация относно 

бенефициерите на техническа помощ, 

доставчиците на техническа помощ 

и целите и приоритетите на 

реформите, провеждани благодарение 

на помощта и отпуснатите 

средства. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад за външна междинна оценка 
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най-късно до средата на 2019 г. и доклад 

за последваща оценка до края на 

декември 2021 г. 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В доклада за междинна оценка се 

включва информация относно 

постигането на целите на Програмата, 

ефикасността на използването на 

средствата и европейската добавена 

стойност на Програмата, както и 

преценка относно необходимостта от 

адаптиране или удължаване на 

финансирането в областите, обхванати 

от Програмата, след 2020 г. В него също 

така се взема отношение по 

актуалността на всички цели и действия. 

В доклада за последваща оценка се 

включва информация относно 

дългосрочното въздействие на 

Програмата. 

3. В доклада за междинна оценка се 

включва информация относно 

постигането на целите на Програмата, 

ефикасността на използването на 

средствата и европейската добавена 

стойност на Програмата, както и 

преценка относно необходимостта от 

удължаване на финансирането в 

областите, обхванати от Програмата, 

след 2020 г., когато е необходимо – с 

подходящите корекции. В него също 

така се взема отношение по 

актуалността на всички цели и действия. 

В доклада за последваща оценка се 

включва информация относно 

дългосрочното въздействие на 

Програмата. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 15, 

параграф 1, втора алинея, се предоставя 

на Комисията за период от четири 

години, считано от 1 януари 2017 г. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 12, 

параграф 5 и в член 15, параграф 1, 

втора алинея, се предоставя на 

Комисията за период от четири години, 

считано от 1 януари 2017 г. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 15, параграф 1, втора 

алинея, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 12, параграф 5 и в член 

15, параграф 1, втора алинея, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението 

в Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 15, параграф 1, втора алинея, влиза 

в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта 

на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 12, параграф 5 или съгласно член 

15, параграф 1, втора алинея, влиза в 

сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 25 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

“1.  По искане на държава членка 

съгласно член 10 от Регламент (EС) 

2015/ XXX на Европейския парламент и 

на Съвета(*) част от средствата, 

предвидени в член 59 от настоящия 

регламент и програмирани в 

съответствие с правилата за отделните 

фондове, по споразумение с Комисията 

могат да бъдат прехвърлени за 

техническа помощ по инициатива на 

Комисията за изпълнението на мерки 

във връзка със съответната държава 

членка в съответствие с член 58, 

параграф 1, трета алинея, буква л) чрез 

пряко или непряко управление.“ 

“1.  По искане на държава членка 

съгласно член 10 от Регламент (EС) 

2015/ XXX на Европейския парламент и 

на Съвета(*) част от средствата, 

предвидени в член 59 от настоящия 

регламент и програмирани в 

съответствие с правилата за отделните 

фондове, по споразумение с Комисията 

могат да бъдат прехвърлени за 

техническа помощ по инициатива на 

Комисията за изпълнението на мерки 

във връзка със съответната държава 

членка в съответствие с член 58, 

параграф 1, трета алинея, буква л) чрез 

пряко или непряко управление. 

Средствата, прехвърлени в 

съответствие с настоящите 

разпоредби, следва да се използват за 

повишаване ефективността и 

ефикасността при използването на 

съответните специфични фондове. “ 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 25 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Държава членка отправя искане за 

прехвърлянето, посочено в параграф 1, 

за дадена календарна година до 31 

януари на годината, в която трябва да се 

извърши прехвърлянето. Искането се 

придружава с предложение за 

изменение на програмата или 

програмите, от които ще се извърши 

прехвърлянето. В споразумението за 

партньорство се правят съответните 

изменения в съответствие с член 30, 

параграф 2 за определяне на общата 

сума, която се прехвърля на Комисията 

„Държава членка отправя искане за 

прехвърлянето, посочено в параграф 1, 

за дадена календарна година до 31 

януари на годината, в която трябва да се 

извърши прехвърлянето. Искането се 

придружава с предложение за 

изменение на програмата или 

програмите, от които ще се извърши 

прехвърлянето. В споразумението за 

партньорство се правят съответните 

изменения в съответствие с член 30, 

параграф 2 за определяне на общата 

сума, която се прехвърля на Комисията 

всяка година. При оценката на 
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всяка година.“ искането Комисията проверява дали 

са спазени разпоредбите на член 92, 

параграф 4 от Регламент (EC) 

№ 1303/2013.“ 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Постигането на специфичните цели, 

посочени в член 5, параграф 1, се 

измерва въз основа на следните 

показатели: 

Изпълнението на финансираните от 

Програмата действия се наблюдава 
въз основа на следните показатели; 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) броя и вида на националните 

органи, административните служби и 

други публични субекти, като например 

национални министерства или 

регулаторни органи, за всяка държава 

членка бенефициер, за която е 

предоставена подкрепа в рамките на 

програмата; 

а) броя и вида на националните, 

регионалните и местните органи,  

административните служби и други 

публични субекти, като например 

национални министерства или 

регулаторни органи, за всяка държава 

членка бенефициер, за която е 

предоставена подкрепа в рамките на 

програмата; 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква в – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) организации, получаващи 

подкрепа от държавата членка 

бенефициер, като националните 

органи. 

г) организации, получаващи 

подкрепа от държавата членка 

бенефициер, като национални, 

регионални или местни органи. 
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Изменение  82 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) обратната информация от 

националните органи, 

административните служби и други 

публични субекти, получили подкрепа 

в рамките на Програмата, както и 

(ако са налице) другите 

заинтересовани страни/участници 

относно резултатите и/или 

въздействието от действията по 

Програмата, за всяка конкретна цел, 

област на политиката и държава 

членка бенефициер, като това се 

подкрепя от количествени или 

емпирични данни, когато има такива; 

заличава се 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) обратна информация от 

организациите, предоставящи 

подкрепа, относно резултатите и/или 

въздействието от подкрепата, която 

са предоставили по Програмата по 

конкретната цел и област на 

политиката, в която са били 

активни, за всяка държава членка 

бенефициер, като това се подкрепя 

от количествени или емпирични 

данни, когато има такива; 

заличава се 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква и 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) развитието на становищата 

на съответните заинтересовани 

страни по отношение на приноса на 

Програмата за осъществяване на 

реформи за всяка конкретна цел, 

област на политиката и държава 

членка бенефициер, като това се 

подкрепя от количествени или 

емпирични данни, когато има такива. 

заличава се 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 a (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Постигането на специфичните цели, 

посочени в член 5, параграф 1, се 

измерва въз основа на следните 

показатели: 

 а) обратна информация от 

националните, регионалните или 

местните органи, 

административните служби и 

другите публични субекти, получили 

подкрепа по Програмата, както и – 

ако е налична, обратна информация 

от други заинтересовани страни или 

участници относно резултатите 

и/или въздействието на действията 

по Програмата, групирани по 

конкретна цел, област на политика и 

държава членка бенефициер, като 

това се подкрепя от количествени 

или емпирични данни, когато са 

налични такива; 

 б) обратна информация от 

организациите, предоставящи 

подкрепа, относно резултатите и/или 

въздействието от подкрепата, която 

са предоставили по Програмата по 

конкретната цел и област на 

политиката, в която са били 
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активни, за всяка държава членка 

бенефициер, като това се подкрепя 

от количествени или емпирични 

данни, когато са налични такива; 

 в) промени в становищата на 

съответните заинтересовани страни 

по отношение на приноса на 

Програмата за осъществяване на 

реформите за всяка конкретна цел, 

област на политиката и държава 

членка бенефициер, като това се 

подкрепя от количествени или 

емпирични данни, когато са налични 

такива. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези показатели се използват в 

съответствие с наличните данни и 

информация (включително съответни 

количествени или емпирични данни). 

Тези показатели се използват в 

съответствие с наличните данни и 

информация (включително съответни 

количествени или емпирични данни). Те 

се допълват чрез други специфични 

показатели, договаряни между 

Комисията и държавата членка 

бенефициер за всяко отделно искане 

за подкрепа. 
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