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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията определи общи разпоредби за седем фонда със споделено 
управление.[1]

Въпреки че докладчикът приема с готовност целта на политиката за „по-социална Европа 
— реализиране на европейския стълб на социалните права“, тя счита, че целта на 
политиката за „работни места и растеж“ е твърде ограничителна, и не е убедена, че тя ще 
допринесе достатъчно за постигането на социалния рейтинг „ААА“, който председателят 
на Комисията Жан-Клод Юнкер обеща на европейските граждани. Ясно е, че 
преследваните от фондовете цели излизат извън целта за работни места и растеж, поради 
което е добавена целта за „социално приобщаване“. 

Следователно програмите, подкрепяни от фондовете, следва да вземат предвид 
предизвикателствата, посочени в Набора от социални показатели, определен в подкрепа 
на Европейския стълб на социалните права и в Съвместния доклад за заетостта, и да 
бъдат изменяни, така че това да се отразява при необходимост. В случаите, когато се 
обмисля „корективно“ действие, тези два доклада следва също да бъдат вземани предвид. 

Докладчикът счита, че за да бъде даден действителен тласък на едно по-голямо 
сближаване между Изтока, Запада, Севера и Юга и с цел по-добро и своевременно 
предвиждане на технологичните промени, наред с другото, увеличаването на общия 
бюджет на политиката на сближаване е от жизненоважно значение. Тя е изменила 
съответно регламента. Освен това тя счита, че е необходим по-голям дял от този бюджет 
за ЕСФ + и че това социално заделяне трябва да бъде осигурено и на равнището на 
държавите членки. 

С цел по-добро подпомагане на по-слабо развитите региони и регионите в преход и за да 
не бъде възпрепятствано създаването или изпълнението на програми на равнището на 
държавите членки, докладчикът е предложила да бъдат увеличени както процентите на 
предварителното финансиране, така и процентите на съфинансиране. 

Докладчикът счита, че по-добрата достъпност на фондовете е важна, за да се осигури по-
добро усвояване, и в това отношение приветства намалената административна тежест и 
повишената гъвкавост, както е предложено от Комисията. Намаляването на 
административната тежест обаче не следва да възпрепятства включването на социалните 
партньори и гражданското общество в планирането и изпълнението на програмите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

                                               
[1] CF, EMFF, ERDF, ESF+, AMIF, BMVI and ISF. 
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвижда, че за да засили 
своето икономическо, социално и 
териториално сближаване, Съюзът 
трябва да си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, и че специално внимание 
трябва да се отделя на селските райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство - секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти. Член 322 от 
ДФЕС съдържа правното основание за 
приемане на финансови норми, които 
определят реда и условията за 
установяване и изпълнение на бюджета, 
както и за представяне и проверка на 
отчетите, както и за контрола върху 
отговорността на финансовите 
оператори.

(1) Член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвижда, че за да засили 
своето икономическо, социално и 
териториално сближаване, Съюзът 
трябва да си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, и че специално внимание 
трябва да се отделя на селските райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, какъвто е 
случаят на регионите, засегнати от 
проблеми с обезлюдяване или с 
разпръснатост на населението. Член 
175 от ДФЕС изисква Съюзът да 
подкрепя осъществяването на тези цели 
чрез действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство - секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти. Член 322 от 
ДФЕС съдържа правното основание за 
приемане на финансови норми, които 
определят реда и условията за 
установяване и изпълнение на бюджета, 
както и за представяне и проверка на 
отчетите, както и за контрола върху 
отговорността на финансовите 
оператори.

Изменение 2

Предложение за регламент
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Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
изпълнението на фондовете на Съюза, 
които се изпълняват при споделено 
управление, а именно Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), 
Кохезионния фонд, и на мерките, 
финансирани при споделено управление 
по Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и 
миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС) и Фонда за 
интегрирано управление на границите 
(ИУГВ), следва да бъдат определени 
финансови правила въз основа на член 
322 от ДФЕС за всички тези фондове 
(„фондовете“), които ясно да определят 
обхвата на прилагане на съответните 
разпоредби. Освен това следва да бъдат 
определени общоприложими 
разпоредби на основание член 177 от 
ДФЕС, които да обхванат специалните 
правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд и ЕФМДР.

(2) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
изпълнението на фондовете на Съюза, 
които се изпълняват при споделено 
управление, а именно Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Кохезионния фонд, и на мерките, 
финансирани при споделено управление 
по Европейския социален фонд+ 
(ЕСФ+), Европейския фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР), фонд 
„Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд 
„Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда 
за интегрирано управление на границите 
(ИУГВ), следва да бъдат определени 
финансови правила въз основа на член 
322 от ДФЕС за всички тези фондове 
(„фондовете“), които ясно да определят 
обхвата на прилагане на съответните 
разпоредби. Освен това следва да бъдат 
определени общоприложими 
разпоредби на основание член 177 от 
ДФЕС, които да обхванат специалните 
правила на политиката за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и частите на 
споделеното управление на ЕСФ+ и 
ЕФМДР.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В съответствие с член 174 от 
ДФЕС държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионният фонд 
отделят специално внимание на тези 
региони чрез стратегически 
инвестиции, насочени към 
подобряване на тяхната 
териториална структура, 



PE627.592v03-00 6/53 AD\1168724BG.docx

BG

промишлена структура, предоставяне 
на обществени услуги или 
конкурентоспособност, като по този 
начин в крайна сметка се допринася 
за задържането на населението.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на фондовете 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи, определени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз („ДЕС“) 
и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 от 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Държавите членки следва да 
спазват задълженията по силата на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да осигурят 
достъпност съгласно член 9 от нея и 
съгласно законодателството на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на перспективата за 
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на фондовете следва 
да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 

(5) При изпълнението на фондовете 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи, определени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз („ДЕС“) 
и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 от 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Държавите членки и Комисията 
следва да се стремят да премахват 
неравнопоставеността, да водят борба 
срещу бедността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на перспективата за 
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация, социално изключване или 
териториална изолация. Целите на 
фондовете следва да се осъществяват в 
рамките на устойчивото развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на околната 
среда и борба с изменението на 
климата, както е предвидено в член 11 
и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се 
взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“. За да се защити 
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съхраняване, опазване и подобряване на 
качеството на околната среда, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. За да се защити целостта на 
вътрешния пазар, операциите в полза на 
предприятия са в съответствие с 
правилата за държавна помощ на Съюза, 
определени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС.

целостта на вътрешния пазар, 
операциите в полза на предприятия са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ на Съюза, определени в членове 
107 и 108 от ДФЕС.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите членки и 
Комисията следва да спазват 
задълженията по силата на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да осигуряват 
достъпност съгласно член 9 от нея и 
съгласно законодателството на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Достъпът на 
хората с увреждания следва да бъде 
гарантиран във всички нови 
инфраструктурни проекти, 
финансирани от фондовете.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Целите на фондовете следва да 
се преследват в рамките на целите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права, както те са 
провъзгласени от институциите на 
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ЕС.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
фондовете ще допринесат за 
координиране на действията по климата 
и постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата

(9) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
с цел оказване на принос за 
финансирането на необходимите 
действия за изпълнение на
ангажиментите на Съюза за прилагане 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, фондовете 
следва да допринасят за координиране 
на действията по климата и постигане 
на общата цел за изразходване на най-
малко 30% от бюджета на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с климата.
Съгласно препоръките на 
Европейската сметна палата 
механизмите за интегриране на 
въпросите, свързани с климата, и за 
устойчивост по отношение на 
изменението на климата следва да 
бъдат неразделна част от 
програмирането и изпълнението, по-
специално подбора на проекти, и да се 
прилагат предварително.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление и 
гарантира участието на гражданското 
общество и социалните партньори.  За 
да се осигури приемственост в 
организирането на партньорства,

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление и 
гарантира участието на 
компетентните местни, регионални, 
градски и други публични органи, 
съответните органи, 
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Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията  следва да продължи да се 
прилага.13

представляващи гражданското 
общество, включително 
неправителствените организации, 
партньорите от областта на 
околната среда и органите, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, правата на хората с 
увреждания, равенството между 
половете и недискриминацията, 
както и икономическите и социалните 
партньори. За да се осигури 
приемственост в организирането на 
партньорства, Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията  следва 
да продължи да се прилага.13

__________________ __________________

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики.  Държавите 
членки разработват собствени 
национални стратегии за многогодишни 
инвестиции в подкрепа на тези 
приоритети за реформа. Тези стратегии 
следва да бъдат представени заедно с 
годишните национални програми за 
реформи като начин за определяне и 
координиране на приоритетните 
инвестиционни проекти, които трябва 

(12) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики. Държавите 
членки разработват собствени 
национални стратегии за многогодишни 
инвестиции в подкрепа на тези 
приоритети за реформа. Тези стратегии 
следва да бъдат представени заедно с 
годишните национални програми за 
реформи като начин за определяне и 
координиране на приоритетните 
инвестиционни проекти, които трябва 
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да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 
също така да осигурят съгласуваното 
използване на финансирането от Съюза 
и да увеличат максимално добавената 
стойност на финансовото подпомагане, 
която получават по-специално 
фондовете, Европейския механизъм за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU.

да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 
също така да осигурят съгласуваното 
използване на финансирането от Съюза 
и да увеличат максимално добавената 
стойност на финансовото подпомагане, 
която получават по-специално 
фондовете, Европейския механизъм за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU. Държавите членки и по 
целесъобразност Европейската 
комисия насърчават полезните 
взаимодействия и осигуряват 
координацията, взаимното допълване 
и съгласуваността между тези 
специални приоритети и Европейския 
стълб на социалните права.

Обосновка

Европейският стълб на социалните права, провъзгласен на 17 ноември 2017 г., беше 
важна стъпка към една по-социална Европа. Той представлява здрава основа, 
изградена на принципи, които предоставят възможност за подобряване на 
благосъстоянието и ежедневието на европейските граждани.  Двадесетте принципа 
на Европейския стълб на социалните права представляват освен това много добро 
допълнение към икономическите и социалните цели на европейския семестър.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Успешното разгръщане на 
фондовете следва да се основава на 
програмата за подкрепа на 
реформите, която подкрепя 
приоритетните реформи във всички 
държави — членки на ЕС, които 
дават възможност за правилното и 
ефективно използване на фондовете.

Изменение 11

Предложение за регламент
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Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) При изготвянето на програмите 
си и определянето на нуждите от 
финансови средства за инвестиции в 
нисковъглеродни технологии държавите 
членки следва да вземат предвид 
съдържанието на своите проекти за
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, които предстои 
да се разработят съгласно Регламента 
относно управлението на Енергийния 
съюз14, както и резултата от процеса на 
даване на препоръките на Съюза по 
отношение на тези планове.

(14) При изготвянето на програмите 
си и определянето на нуждите от
финансови средства за инвестиции в 
нисковъглеродни технологии държавите 
членки следва да следва да допринасят 
за постигането на целите, определени 
в своите проекти на интегрирани
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, които предстои 
да се разработят съгласно Регламента 
относно управлението на Енергийния 
съюз14, както и резултата от процеса на 
даване на препоръките на Съюза по 
отношение на тези планове.

__________________ __________________

14 [Регламент относно управлението на 
Енергийния съюз, за изменение на 
Директива 94/22/ЕО, Директива 
98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент 
(ЕО) № 715/2009, Директива 
2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на 
Съвета, Директива 2010/31/ЕС, 
Директива 2012/27/ЕС, Директива 
2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

14 [Регламент относно управлението на 
Енергийния съюз, за изменение на 
Директива 94/22/ЕО, Директива 
98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО,
Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент 
(ЕО) № 715/2009, Директива 
2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на 
Съвета, Директива 2010/31/ЕС, 
Директива 2012/27/ЕС, Директива 
2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При разработването на своите 
програми държавите членки следва да 
вземат предвид съдържанието на 
своите национални стратегии за 
интегриране на ромите.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Всяка държава членка следва да 
разполага с гъвкавост да дава принос 
към InvestEU за осигуряване на 
бюджетни гаранции за инвестициите 
в тази държава членка.

заличава се

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 
програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед следва да осигури пълноценно 
коригиране на програмите въз основа на 
качеството на изпълнението им, както и 
възможност да се отчетат новите 
предизвикателства и приложимите 
ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 
това, наред с техническата корекция за
2025 г., през 2024 г. Комисията следва 
да направи преглед на общо 
разпределените за всички държави 
членки средства по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ на 
политиката на сближаване за годините 
2025, 2026 и 2027, като приложи метода 
на разпределение, предвиден в 
съответния основен акт. Този преглед, 
заедно с резултатите от междинния 
преглед, следва да доведе до изменения 
в програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 
програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед следва да осигури пълноценно 
коригиране на програмите въз основа на 
качеството на изпълнението им, както и 
възможност да се отчетат новите 
предизвикателства и приложимите 
ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 
това, наред с техническата корекция за 
2025 г., през 2024 г. Комисията следва 
да направи преглед на общо 
разпределените за всички държави 
членки средства по целта „Инвестиции 
за растеж, работни места, социално 
приобщаване и социално сближаване 
във възходяща посока“ на политиката 
на сближаване за годините 2025, 2026 и 
2027, като приложи метода на 
разпределение, предвиден в съответния 
основен акт. Този преглед, заедно с 
резултатите от междинния преглед, 
следва да доведе до изменения в 
програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Следва да се предвиди 
използването на регионални 
показатели, за да се дава възможност 
за по-добро отчитане на 
вътрешнорегионалните различия.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се гарантира наличието на 
подробна актуална информация относно 
изпълнението на програмите, следва да 
се изисква по-често докладване по 
електронен път на количествени данни.

(29) За да се гарантира наличието на 
подробна актуална информация относно 
изпълнението на програмите, следва да 
се изисква ефективно и своевременно
докладване по електронен път на 
количествени данни.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Що се отнася до безвъзмездните 
средства, предоставяни на 
бенефициерите, държавите членки 
следва във все по-голяма степен да 
използват опростени варианти за 
разходите. Прагът по отношение на 
задължителното използване на 
опростени варианти за разходите следва 
да бъде свързан с общите разходи на 
операцията, за да се гарантира еднакво 
третиране на всички операции под 
прага, независимо от това дали 
подпомагането е публично или частно.

(34) Що се отнася до безвъзмездните 
средства, предоставяни на 
бенефициерите, държавите членки 
следва във все по-голяма степен да 
използват опростени варианти за 
разходите. Прагът по отношение на 
задължителното използване на 
опростени варианти за разходите следва 
да бъде свързан с общите разходи на 
операцията, за да се гарантира еднакво 
третиране на всички операции под 
прага, независимо от това дали 
подпомагането е публично или частно. 
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Държавите членки следва да се 
консултират с мониторинговия 
комитет при разработването на 
опростени варианти за разходите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С оглед на по-доброто взаимно 
допълване и опростяване на 
изпълнението следва да бъде възможно 
да се комбинира подпомагането от 
Кохезионния фонд и ЕФРР с 
подпомагането от ЕСФ+ в съвместни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

(39) С оглед на по-доброто взаимно 
допълване и опростяване на 
изпълнението следва да бъде възможно 
да се комбинира подпомагането от 
Кохезионния фонд и ЕФРР с 
подпомагането от ЕСФ+ в съвместни 
програми по цел „Инвестиции за 
растеж, работни места, социално 
приобщаване и социално сближаване 
във възходяща посока“.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се осигури подходящ 
баланс между ефективното и ефикасно 
изпълнение на фондовете и свързаните с 
него административни разходи и 
тежести, честотата, обхватът и 
приложното поле на проверките на 
управлението следва да се основават на 
оценка на риска, която взема предвид 
фактори като типа на изпълняваните 
операции, бенефициерите, както и на 
равнището на риска, установено при 
предишни проверки на управлението и 
одити.

(50) За да се осигури подходящ 
баланс между ефективното и ефикасно 
изпълнение на фондовете и свързаните с 
него административни разходи и 
тежести, честотата, обхватът и 
приложното поле на проверките на 
управлението следва да се основават на 
оценка на риска, която взема предвид 
фактори като типа на изпълняваните 
операции, бенефициерите, както и на 
равнището на риска, установено при 
предишни проверки на управлението и 
одити. Принципът на 
пропорционалност следва да има 
предимство в управлението и 
контрола на фондовете, в зависимост 
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от нивото на риск за бюджета на 
Съюза.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) За да бъдат утвърдени целите на 
ДФЕС за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да се подпомагат всички 
региони. За да се осигури балансирано и 
постепенно подпомагане и да се отчете 
равнището на икономическо и социално 
развитие, средствата по тази цел следва 
да се заделят от ЕФРР и ЕСФ+ въз 
основа на коефициент за разпределяне, 
който е основан предимно на БВП на 
глава от населението. Държавите 
членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза, 
следва да се ползват от Кохезионния 
фонд по целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“. 

(60) За да бъдат утвърдени целите на 
ДФЕС за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално приобщаване и социално 
сближаване във възходяща посока “, 
следва да се подпомагат всички региони 
и да се спомага за гарантиране на 
предоставянето на адекватни 
обществени услуги, които водят до 
подобряване на личната и 
професионалната перспектива в 
региона. За да се осигури балансирано и 
постепенно подпомагане и да се отчете 
равнището на икономическо и социално 
развитие, средствата по тази цел следва 
да се заделят от ЕФРР и ЕСФ+ въз 
основа на коефициент за разпределяне, 
който е основан предимно на БВП на 
глава от населението. Държавите 
членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза, 
следва да се ползват от Кохезионния 
фонд по целта „Инвестиции за растеж, 
работни места, социално приобщаване
и социално сближаване във възходяща 
посока“.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 60 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60 a) Европейският стълб на 
социалните права, в който се 
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определят задълженията на 
държавите членки по отношение на 
социалната закрила, социалното 
приобщаване, достойни условия на 
труд, равни възможности и достъп до 
пазара на труда, е провъзгласен от 
институциите на ЕС. Целите 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и „Социално приобщаване“, 
посочени в настоящия регламент, 
следва да допринасят за правата и 
принципите на Стълба.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Следва да бъдат установени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подпомагане от фондовете. За 
тази цел определянето на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета23, 
изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 
на Комисията24.

(61) Следва да бъдат установени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подпомагане от фондовете. За 
тази цел определянето на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета23, 
изменен с Регламент (ЕС) № 868/201424

и Регламент (ЕС) № 2016/206624а на 
Комисията.

__________________ __________________

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

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

24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на 
Комисията от 8 август 2014 г. за 
изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща класификация на 

24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на 
Комисията от 8 август 2014 г. за 
изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща класификация на 
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териториалните единици за 
статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 
13.8.2014 г., стр. 1).

териториалните единици за 
статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 
13.8.2014 г., стр. 1).

24а Регламент (ЕС) № 2016/2014 на 
Комисията от 21 ноември 2016 г. за 
изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(NUTS) (ОВ L 322, 13.8.2014 г., стр. 1).

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+ и 
Кохезионния фонд, Комисията следва да 
определи годишното разпределение на 
наличните средства на държава членка 
по цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ заедно със списък на 
допустимите региони, както и 
средствата за целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
(Interreg). Предвид факта, че 
националните средства на държавите 
членки следва да се установят въз 
основа на статистическите данни и 
прогнозите, налични през 2018 г. и 
предвид несигурността на прогнозите, 
Комисията следва да направи преглед на 
общите отпуснати средства на всички 
държави членки през 2024 г. въз основа 
на наличните тогава последни 
статистически данни, и когато има 
кумулативно отклонение от повече от ± 
5 % — да коригира тези отпуснати 
средства за периода 2025—2027 г., за да 
може резултатите от междинния 
преглед и техническата корекция да 
бъдат отразени в измененията на 

(62) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+ и 
Кохезионния фонд, Комисията следва да 
определи годишното разпределение на 
наличните средства на държава членка 
по цел „Инвестиции за растеж, работни 
места, социално приобщаване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“ заедно със списък на 
допустимите региони, както и 
средствата за целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
(Interreg). Предвид факта, че 
националните средства на държавите 
членки следва да се установят въз 
основа на статистическите данни и 
прогнозите, налични през 2018 г. и 
предвид несигурността на прогнозите, 
Комисията следва да направи преглед на 
общите отпуснати средства на всички 
държави членки през 2024 г. въз основа 
на наличните тогава последни 
статистически данни, и когато има 
кумулативно отклонение от повече от ± 
5 % — да коригира тези отпуснати 
средства за периода 2025—2027 г., за да 
може резултатите от междинния 
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програмите по едно и също време преглед и техническата корекция да 
бъдат отразени в измененията на 
програмите по едно и също време

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Целите на настоящия регламент, 
а именно да засили икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, както и да определи общи 
финансови правила за част от бюджета 
на Съюза, изпълняван в споделено 
управление, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, от една страна 
поради степента на разминаване в 
развитието на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и регионите, а от 
друга страна поради необходимостта от 
съгласувана рамка за изпълнение, 
обхващаща няколко фонда на ЕС със 
споделено управление. Тъй като тези 
цели могат да бъдат постигнати по-
добре на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

(73) Целите на настоящия регламент, 
а именно да засили икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, както и да определи общи 
финансови правила за част от бюджета 
на Съюза, изпълняван в споделено 
управление, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, от една страна 
поради степента на разминаване в 
развитието на различните региони и 
предизвикателствата, пред които са 
изправени най-необлагодетелстваните 
региони, както и ограничението на 
финансовите средства на държавите 
членки и регионите, а от друга страна 
поради необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на ЕС със споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) „устойчивост на климата“ 
означава процес, който гарантира, че 
инфраструктурата е устойчива на 
отрицателните въздействия от 
изменението на климата в съответствие 
с националните правила и насоки, 
където са налични, или с международно 
признатите стандарти.

(37) „устойчивост на климата“ 
означава процес, който гарантира, че 
инфраструктурата е устойчива на 
отрицателните въздействия от 
изменението на климата в съответствие 
с националните правила и насоки, 
където са налични, или с международно 
признатите стандарти, както и че 
инвестициите в инфраструктура са 
съобразени с принципа за поставяне 
на енергийната ефективност на 
първо място;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) „устойчивост по отношение 
на опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие“ означава 
структуриран процес на гарантиране 
на ефективно прилагане на 
инструменти за избягване на 
отрицателните въздействия от 
разходите на ЕС и за максимално 
увеличаване на ползите от тях за 
състоянието на околната среда и 
биологичното разнообразие на ЕС въз 
основа на общата рамка на 
Комисията за осигуряване на 
биологичното разнообразие чрез 
бюджета на ЕС и в съответствие с 
националните правила и насоки, 
където са налични, или с 
международно признатите 
стандарти.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният 
фонд и ЕФМДР подпомагат следните 
цели на политиката:

1. ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният 
фонд и ЕФМДР подпомагат 
сближаването във възходяща посока, 
солидарността и сближаването в ЕС, 
в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, Европейския стълб на 
социалните права и Програмата на 
ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. 
Те постигат това чрез следните цели 
на политиката:

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ;

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на устойчивата 
мобилност и регионалната свързаност 
на ИКТ;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по-социална Европа -
реализиране на европейския стълб на 
социалните права,

г) по-справедлива, по-
приобщаваща и по-квалифицирана 
Европа на равните възможности, 
която реализира правата и 
принципите, заложени и предвидени в 
Eвропейския стълб на социалните 
права, в Европейската социална 
харта, в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално в 
дял III (Равенство) и в дял IV 
(Солидарност);
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Европа по-близо до гражданите 
чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на 
местните инициативи.

д) Една Европа по-близка до 
гражданите чрез насърчаване на 
устойчиво и интегрирано развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
райони, на партньорствата между
градски и селски райони, както и на 
местните инициативи.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) Подкрепа за държавите членки 
за подобряване на достъпа до 
качествена заетост за всички 
търсещи работа лица, по-специално 
младежи, дългосрочно безработни, 
жени, хора с увреждания и мигранти.

Обосновка

Нова буква е)

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „Инвестиции за растеж и работни 
места в държавите членки и в 
регионите“, подпомагана от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд; както и на

a) „Инвестиции за растеж, работни 
места, социално приобщаване и 
сближаване във възходяща посока, 
включително стратегически 
инвестиции в инфраструктура в 
държавите членки и в най-засегнатите 
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региони“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ 
и Кохезионния фонд; както и на

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията обаче изпълнява 
размера на подпомагането от 
Кохезионния фонд, прехвърлено към 
МСЕ, Европейската инициатива за 
градовете, междурегионалните 
иновативни инвестиции, размера на 
подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ 
към транснационалното 
сътрудничество, размера на приноса 
към InvestEU37 и техническата помощ 
по инициатива на Комисията при пряко 
или непряко управление в съответствие 
с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от 
Финансовия регламент

2. Комисията обаче изпълнява 
размера на подпомагането от 
Кохезионния фонд, прехвърлено към 
МСЕ, Европейската инициатива за 
градовете, междурегионалните 
иновативни инвестиции, размера на 
подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ 
към транснационалното сътрудничество 
и техническата помощ по инициатива на 
Комисията при пряко или непряко 
управление в съответствие с [член 62, 
параграф 1, букви а) и в)] от 
Финансовия регламент.

__________________

37 [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ 
L […], […], стр. […])].

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. В това партньорство се 
включват поне следните партньори:

1. За всяко споразумение за 
партньорство всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. При трансграничните 
програми участващите държави 
членки включват тези партньори от 
всички участващи държави членки. В 
двата случая партньорството 
включва поне следните партньори:
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a) градски и други публични 
органи;

a) местни, регионални, градски и 
други публични органи;

б) икономически и социални 
партньори;

б) икономически и социални 
партньори; 

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, партньорите от областта на 
околната среда и организациите, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, правата на хората с увреждания, 
равенството между половете и 
недискриминацията.

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, правата на хората с 
увреждания, равенството между 
половете, недискриминацията и тези, 
обозначени като бенефициенти.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, а 
където е целесъобразно - и обосновка 
за използването на модела за 
постигане на резултати на InvestEU, 
като се вземат предвид препоръките за 

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, 
като се вземат предвид препоръките за 
отделните държави;
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отделните държави;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) резюме на вариантите на 
политика и на основните резултати, 
очаквани от всеки от фондовете, 
включително - където е приложимо -
от използването на InvestEU;

(i) резюме на вариантите на 
политика и на основните резултати, 
очаквани от всеки от фондовете;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) допълвания между фондовете и 
други инструменти на Съюза, 
включително стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за опазване на природата по 
програма LIFE;

(iii) допълвания между фондовете и 
други инструменти на Съюза, фондове и 
програми, включително стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за опазване на природата по 
програма LIFE;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинните цели и целевите 
стойности се определят във връзка с 
всяка специфична цел в дадена 
програма, с изключение на техническата 
помощ и на специфичната цел, насочена 
към материалните лишения, определена 
в член [4, буква в), подточка vii)] от 
Регламента за ЕСФ+.

2. Междинните цели и целевите 
стойности се определят във връзка с 
всяка специфична цел в дадена 
програма, с изключение на техническата 
помощ и на специфичната цел, насочена 
към материалните лишения, определена 
в член [4, параграф 1, подточка xi)] от 
Регламента за ЕСФ+.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предизвикателствата, 
посочени в съответните препоръки за 
отделните държави, приети през 2024 г.;

a) новите предизвикателства, 
посочени в съответните препоръки за 
отделните държави, приети през 2024 г.;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) социално-икономическото 
положение на съответната държава 
членка или на съответния регион;

б) социално-икономическото 
положение на съответната държава 
членка или на съответния регион, 
включително предизвикателствата 
за държавата членка, посочени в 
набора от социални показатели и в 
съвместния доклад за заетостта;
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като Европейският стълб на 
социалните права се приема за 
референтна точка;

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) всякакви значителни 
отрицателни финансови или 
икономически промени, които 
изискват корекция на програмите;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

(vi) планирано използване на 
финансови инструменти;

(vi) планираното използване на 
финансови инструменти, ако е 
приложимо.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение, с което 

4. Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение, с което 
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одобрява програмата не по-късно от 
шест месеца след датата на 
представяне на програмата от държавата 
членка.

одобрява програмата не по-късно от 
четири месеца след датата на 
представяне на програмата от държавата 
членка.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията одобрява 
изменението на дадена програма не по-
късно от 6 месеца след представянето ѝ 
от държавата членка.

4. Комисията одобрява 
изменението на дадена програма не по-
късно от четири месеца след 
представянето ѝ от държавата членка.

Изменение 49

Предложение за регламент
член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
поискат прехвърляне на до 5 % от 
отпуснатите финансови средства по 
програмата от всеки от фондовете към 
всеки друг фонд със споделено 
управление или към инструмент с 
пряко или непряко управление.

1. Държавите членки могат да 
поискат прехвърляне на до 5% от 
отпуснатите финансови средства по 
програмата от всеки от фондовете към 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд+ или Кохезионния фонд.



PE627.592v03-00 28/53 AD\1168724BG.docx

BG

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен 
социално-икономически интерес, в 
които вземането на решения не е 
контролирано от нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни;

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на гражданското общество, 
социалните партньори, както и от 
представители на публичния и 
частния местен социално-икономически 
интерес, в които вземането на решения 
не е контролирано от нито една от 
групите, представляващи конкретните 
заинтересовани страни;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за подпомагане от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и за подпомагане от 
Кохезионния фонд: 2,5 %;

a) за подпомагане от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ и 
за подпомагане от Кохезионния фонд: 
2,5 %;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за подпомагане от ЕСФ+: 4 % и 
за програмите по член 4, параграф 1, 
буква в), подточка vii) от Регламента 
за ЕСФ+: 5 %;

б) за ЕСФ+: 5 %;
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) При преждевременно 
изчерпване на (финансовите) ресурси 
начинът, по който целите на 
програмата все още могат да бъдат 
постигнати в периода 2021—2027 г.;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) мерките, свързани с 
опростените варианти за разходите.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и б) конкретното въздействие на 
програмата върху лицата с най-висок 
риск от бедност или социално 
изключване, както и хората с 
увреждания, дългосрочно 
безработните и младите хора, които 
не работят.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – буква г a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) мерките, свързани с 
осигуряване на възможност за 
опростени разходи за 
бенефициентите

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) гарантира устойчивостта на 
всички инвестиции в опазването на 
околната среда и на биологичното 
разнообразие

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предварителното финансиране за 
всеки фонд се изплаща, в зависимост от 
наличието на средства, под формата на 
годишни вноски, както следва и преди 1 
юли всяка година:

2. Предварителното финансиране за 
всеки фонд се изплаща, в зависимост от 
наличието на средства, под формата на 
годишни вноски, както следва и преди 1 
юли всяка година:

a) 2021 г.: 0.5 %; a) 2021 г.: 1 %;

б) 2022 г.: 0.5 %; б) 2022 г.: 1 %;

в) 2023 г.: 0.5 %; в) 2023 г.: 1.5 %;

г) 2024 г.: 0.5 %; г) 2024 г.: 2 %;

д) 2025 г.: 0.5 %; д) 2025 г.: 2 %;

е) 2026 г.: 0.5 % % е) 2026 г.: 2.5 %

Когато дадена програма бъде приета 
след 1 юли 2021 г., по-ранните вноски 
се изплащат през годината на приемане.

Когато дадена програма бъде приета 
след 1 юли 2021 г., по-ранните вноски 
се изплащат през годината на приемане.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е 
предприела необходимото действие 
съгласно член 15, параграф 6.

заличава се

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията отменя всяка сума в 
дадена програма, която не е била 
използвана за предварително 
финансиране в съответствие с член 84 
или за която не е било подадено 
заявление за плащане в съответствие с 
членове 85 и 86 до 26 декември на 
втората календарна година след 
годината на бюджетните задължения за 
периода 2021-2026 г.

1. Комисията отменя всяка сума в 
дадена програма, която не е била 
използвана за предварително 
финансиране в съответствие с член 84 
или за която не е било подадено 
заявление за плащане в съответствие с 
членове 85 и 86 до 26 декември на 
третата календарна година след 
годината на бюджетните задължения за 
периода 2021 – 2026 г.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 102 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географско покритие на подпомагането 
по цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“

Географско покритие на подпомагането 
по цел „Инвестиции за растеж, работни 
места, социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд подпомагат целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ във всички 
региони, съответстващи на ниво 2 на 
общата класификация на 
териториалните единици за 
статистиката („региони от ниво 2 по 
NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията.

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд подпомагат целта „Инвестиции за 
растеж, работни места, социално 
включване и социално сближаване във 
възходяща посока“ във всички региони, 
съответстващи на ниво 2 на общата 
класификация на териториалните 
единици за статистиката („региони от 
ниво 2 по NUTS“), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с 
Регламент (ЕС) № 868/2014 и 
Регламент (ЕС) № 2016/2066 на 
Комисията.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата от ЕФРР и ЕСФ+ за целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се разпределят между следните 
три категории региони от ниво 2 по 
NUTS:

Средствата от ЕФРР и ЕСФ+ за целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ се 
разпределят между следните три
категории региони от ниво 2 по NUTS:

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за 
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021—2027 г., възлизат на 330 
624 388 630 EUR по цени от 2018 г.

Средствата за икономическо, социално 
и териториално сближаване, налични за
поемане на бюджетни задължения за 
периода 2021—2027 г., възлизат на 378 
097 000 000 EUR по постоянни цени от 
2018 г.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема решение чрез акт за 
изпълнение, с което се определя 
годишната разбивка на глобалните 
средства по държави членки по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, по категории региони, заедно 
със списъка на допустимите региони в 
съответствие с методиката, определена в 
приложение XXII.

Комисията приема решение чрез акт за 
изпълнение, с което се определя 
годишната разбивка на глобалните 
средства по държави членки по цел 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“, по 
категории региони, заедно със списъка 
на допустимите региони в съответствие 
с методиката, определена в 
приложение XXII.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 104 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства за цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg)

Средства за цел „Инвестиции за растеж,
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ (Interreg)

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Инвестиции 
за растеж и работни места“ възлизат на 
97,5 % от глобалните средства (т.е. 
общо 322 194 388 630 EUR)  и се 
разпределят, както следва:

1. Средствата за цел „Инвестиции 
за растеж, работни места, социално 
включване и социално сближаване във 
възходяща посока“ възлизат на 97,5% 
от глобалните средства, т.е. общо 366 
754 090 000 EUR по постоянни цени 
от 2018 г.  и се разпределят, както 
следва:
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 61,6 % (т.е. общо 198 621 593 
157 EUR) за по-слабо развитите 
региони;

a) 61,6% за по-слабо развитите 
региони;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 14,3 % (т.е. общо 45 934 516 595 
EUR) за регионите в преход;

б) 14,3% за регионите в преход;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10,8 % (т.е. общо 34 842 689 000 
EUR) за по-силно развитите региони;

в) 10,8% за по-силно развитите 
региони;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 12,8 % (т.е. общо 41 348 556 877 
EUR) за държавите членки, 
подпомагани от Кохезионния фонд;

г) 12,8% за държавите членки, 
подпомагани от Кохезионния фонд;
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,4 % (т.е. общо 
1 447 034 001 EUR) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от ДФЕС, 
и регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, определени 
в член 2 от Протокол № 6 към Акта за 
присъединяване от 1994 г.

д) 0,4% като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от ДФЕС, 
и регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, определени 
в член 2 от Протокол № 6 към Акта за 
присъединяване от 1994 г.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2024 г., в своите технически 
корекции за 2025 г. в съответствие с 
член [6] от Регламент (ЕС, Евратом) […] 
(Регламента за МФР) , Комисията 
преразглежда общия размер на 
разпределените средства по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ на всяка държава членка за 
периода 2025–2027 г.

През 2024 г., в своите технически 
корекции за 2025 г. в съответствие с 
член [6] от Регламент (ЕС, Евратом) […] 
(Регламента за МФР) , Комисията 
преразглежда общия размер на 
разпределените средства по цел 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ на 
всяка държава членка за периода 2025–
2027 г.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на наличните средства за 
ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“ възлиза на 88 646 194 
590 EUR.

Размерът на наличните средства за 
ЕСФ+ за целта „Инвестиции за растеж,
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“ възлиза на 105 686 000 000 EUR 
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по постоянни цени от 2018 г.
Държавите членки гарантират, че 
от общо използваните ресурси по 
линия на политиката на сближаване 
не по-малко от 27,5 % се използват за 
проекти по ЕСФ +.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на допълнителното 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочен в параграф 1, буква д), 
разпределен за ЕСФ+, е 376 928 934
EUR.

Размерът на допълнителното 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочен в параграф 1, буква д), 
разпределен за ЕСФ+, е 424 296 054
EUR по цени от 2018 г.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 500 000 000 EUR от средствата 
по целта „Инвестиции за растеж и
работни места“ се отпускат за 
Европейската инициатива за градовете 
под пряко или непряко управление от 
Комисията.

5. 560 000 000 EUR от средствата 
по целта „Инвестиции за растеж,
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“ се отпускат за Европейската 
инициатива за градовете под пряко или 
непряко управление от Комисията.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 175 000 000 EUR от средствата 
на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се отпускат за 
транснационално сътрудничество, 

6. 196 000 000 EUR от средствата 
на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за 
растеж, работни места, социално 
включване и социално сближаване във 
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подпомагащо новаторски решения под 
пряко или непряко управление.

възходяща посока“ се отпускат за 
транснационално сътрудничество, 
подпомагащо новаторски решения под 
пряко или непряко управление.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общите средства, отпуснати на 
всяка държава членка за целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
(Interreg), не могат да се прехвърлят 
между тези цели.

2. Общите средства, отпуснати на 
всяка държава членка за целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ и 
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), не могат да 
се прехвърлят между тези цели.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ на равнището на всеки 
приоритет е не повече от:

Ставката на съфинансиране за целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ на 
равнището на всеки приоритет е не 
повече от:

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 70 % за по-слабо развитите 
региони

a) 85% за по-слабо развитите 
региони,
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 55 % за регионите в преход; б) 60% за регионите в преход;

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 40 % за по-силно развитите 
региони.

в) 50% за по-силно развитите 
региони.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставките на съфинансиране, 
определени в буква а), се прилагат 
също така за най-отдалечените 
региони и за регионите, в които има 
проблеми, свързани с обезлюдяването 
(по-малко от 12,5 жители на km² от 
ниво 3 по NUTS ) и/или с 
разпръснатост на населението.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 70 %.

Ставката на съфинансиране за 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 85 %.
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Изменение 86

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламентът за ЕСФ+ може да установи 
по-високи ставки на съфинансиране за 
приоритети, подкрепящи иновативни 
действия съгласно член [14] от същия 
регламент.

Регламентът за ЕСФ+ може да установи 
по-високи ставки на съфинансиране за 
приоритети и програми, насочени към 
материалните лишения съгласно 
член [9], подкрепящи младежката 
безработица съгласно член [10], 
Европейската гаранция за децата 
съгласно член [10a] и иновативни 
действия съгласно член [13] от същия 
регламент.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 
70%.

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 
85%.

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 12 — колона Интегрирани териториални
инвестиции (ITI)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градове и предградия Градове, предградия и свързани селски 
райони

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 16 — Интегрирани териториални инвестиции
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(ITI)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Много слабо населени региони Селски райони и много слабо населени 
райони

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 22 — колона Воденото от общностите местно 
развитие (CLLD)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градове и предградия Градове, предградия и свързани селски 
райони

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 26 — колона Воденото от общностите местно 
развитие (CLLD)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Много слабо населени региони Селски райони и много слабо населени 
райони

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 32 — колона — Друг вид териториален 
инструмент в рамките на цел на политиката 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градове и предградия Градове, предградия и свързани селски 
райони

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 36 — колона — Друг вид териториален 
инструмент в рамките на цел на политиката 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Много слабо населени региони Селски райони и много слабо населени 
райони

Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение ІІ – таблица – ред 6 - колона 2: Критерии за изпълнение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действаща национална рамка за 
прилагането на КПХУ на ООН, която 
включва:

Действаща национална рамка за 
прилагането на КПХУ на ООН, която 
включва:

1. Общи цели с измерими подцели, 
събиране на данни и механизъм за 
мониторинг.

1. Общи цели с измерими подцели, 
събиране на данни и механизъм за 
мониторинг.

2. Механизъм, с който се гарантира, че 
достъпът до политиката, 
законодателството и стандартите са 
надлежно отразени в подготовката и 
изпълнението на програмите.

2. Механизъм, с който се гарантира, че 
достъпът до политиката, 
законодателството и стандартите са 
надлежно отразени в подготовката и 
изпълнението на програмите и са 
включени в програмите и 
задълженията за подбор на 
проектите.

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2.1 – колона 2: Специфична цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2.1 Подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието с 
пазара на труда на системите за 
образование и обучение

4.2.1 Подобряване на качеството, 
приобщаващия характер и 
ефективността на системите за 
образование и обучение, за да се улесни 
преходът между образованието и 
работата;

Изменение 96

Предложение за регламент
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Приложение IV – ред 4.2.2 – колона 4 :Специфична цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2.2 Насърчаване на гъвкави 
възможности повишаване и 
актуализиране на уменията, 
включително чрез улесняване на 
промените в професионалното
развитие и популяризиране на 
професионалната мобилност

4.2.2 Насърчаване на ученето през 
целия живот, както и на 
самостоятелното и неформалното 
учене, гъвкави възможности 
повишаване и актуализиране на 
уменията, включително чрез улесняване 
на промените в професионалното
развитие и популяризиране на 
професионалната мобилност

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основани на факти системи за 
планиране и прогнозиране на нуждите 
от умения, както и механизми за 
проследяване на дипломиралите се, 
както и качествени и ефективни насоки 
за учащи се от всички възрасти

1. Основани на факти системи за 
планиране и прогнозиране на нуждите 
от умения, както и механизми за 
последващо проследяване на 
дипломиралите се, както и качествени и 
ефективни насоки за учащи се от всички 
възрасти, включително подходи, 
насочени към учещите.

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерки за осигуряване на равен 
достъп, участие и завършване на 
качествено, подходящо и приобщаващо 
образование и обучение и придобиване 
на ключови умения на всички равнища, 
включително висшето образование

2. Мерки за осигуряване на равен 
достъп, участие и завършване на 
качествено, достъпно, подходящо, 
неосновано на сегрегация и 
приобщаващо образование и обучение и 
придобиване на ключови умения на 
всички равнища, включително висшето 
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образование

Изменение 99

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия — точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизъм за координация на 
всички равнища на образованието и 
обучението, включително висшето 
образование, както и ясно 
разпределение на отговорностите между 
съответните национални и/или 
регионални органи

3. Механизъм за координация на 
всички равнища на образованието и 
обучението, включително висшето 
образование и доставчиците на 
неформално и самостоятелно учене, 
както и ясно разпределение на 
отговорностите между съответните 
национални и/или регионални органи

Изменение 100

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.3 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерки за преминаването от 
система на институционални грижи към 
грижи в общността;

3. Мерки за преминаването от 
система на институционални грижи към 
грижи в общността въз основа на 
национална стратегия за 
деинституционализация и план за 
действие;

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.3 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на национална стратегическа 
рамка за социално приобщаване и 
намаляване на бедността, която 

Наличие на национална стратегическа 
рамка и план за действие за социално 
приобщаване и намаляване на 
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съдържа: бедността, които съдържат:

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.3 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерки за предотвратяване и 
преодоляване на сегрегацията във 
всички области, включително чрез 
осигуряването на адекватно 
подпомагане на доходите, приобщаващи 
пазари на труда и достъп до качествени 
услуги за хората в уязвимо положение, 
включително мигранти 

2. Мерки за предотвратяване и 
преодоляване на сегрегацията във 
всички области, включително чрез 
осигуряването на адекватно 
подпомагане на доходите и защитата 
на социалната сигурност, 
приобщаващи пазари на труда и достъп 
до качествени услуги за хората в 
уязвимо положение, включително 
мигранти

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.3 – колона 4: Критериите за изпълнение за базовите 
условия — точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерки за преминаването от 
система на институционални грижи към 
грижи в общността

3. Мерки за прехода от система на 
институционални грижи към грижи в
семейството и общността

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.3.2 – колона 2:Специфична цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3.2 Насърчаване на социално-
икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като 

4.3.2 Насърчаване на социално-
икономическото приобщаване на 
граждани на трети държави и на 
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ромите; маргинализирани общности, като
например ромите;

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.4 колона 4: Критериите за изпълнение за базовите условия 
— точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Мерки за осигуряване на 
ефикасност, устойчивост, 
достъпност и достъпни цени на 
системите за социална закрила

Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение V – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образец за програмите, подпомагани от 
ЕФРР (цел „Инвестиции за растеж и
работни места“, ЕСФ +, Кохезионния 
фонд и ЕФМДР — член 16, параграф 3

Образец за програмите, подпомагани от 
ЕФРР (цел „Инвестиции за растеж,
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“, ЕСФ +, Кохезионния фонд и 
ЕФМДР — член 16, параграф 3

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта, свързана с растежа и 
заетостта:

Цел „Инвестиции за растеж, 
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“:

Изменение 108

Предложение за регламент
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Приложение V – точка 2 – таблица 1T – Структура на програмата

Текст, предложен от Комисията

ID Наименование[300] TA Основа за 
изчисление

Фонд Категория на 
подпомагания 
регион

Избрана 
специфична цел

1 Приоритет 1 НЕ ЕФРР Повече СЦ 1

Преход

По-слабо развити 
региони

СЦ 2

Най-отдалечени и 
слабо населени 
региони

Повече СЦ 3

2 Приоритет 2 НЕ ЕСФ+ Повече СЦ 4

Преход

По-слабо развити 
региони

СЦ 5

Най-отдалечени 
региони

3 Приоритет 3 НЕ КФ Не е приложимо

3 Приоритет „Техническа 
помощ“

Да Не е приложимо

.. Специален приоритет на 
младежката заетост

НЕ ЕСФ+

.. Специален приоритет 
относно специфичните за 
всяка държава препоръки

НЕ ЕСФ+

.. Специален приоритет за 
иновативни действия

НЕ ЕСФ+ СЦ 8

Специален приоритет 
„Материални лишения“

НЕ ЕСФ+ SO 9

Изменение

ID Наименование[300] TA Основа за 
изчисление

Фонд Категория на 
подпомагания 
регион

Избрана 
специфична цел

1 Приоритет 1 НЕ ЕФРР Повече СЦ 1

Преход

По-слабо развити 
региони

СЦ 2

Най-отдалечени и 
слабо населени 
региони

Повече СЦ 3

2 Приоритет 2 НЕ ЕСФ+ Повече СЦ 4

Преход
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По-слабо развити 
региони

СЦ 5

Най-отдалечени 
региони

3 Приоритет 3 НЕ КФ Не е приложимо

3 Приоритет „Техническа 
помощ“

Да Не е приложимо

.. Специален приоритет на 
младежката заетост

НЕ ЕСФ+

Специален приоритет 
„Гаранция за децата“

НЕ ЕСФ+

.. Специален приоритет 
относно специфичните за 
всяка държава препоръки

НЕ ЕСФ+

.. Специален приоритет за 
иновативни действия

НЕ ЕСФ+ СЦ 8

Специален приоритет 
„Материални лишения“

НЕ ЕСФ+ СЦ 9

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2.1 - таблица

Текст, предложен от Комисията

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава 
препоръки

Това е приоритет, насочен към младежката заетост

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности

Това е приоритет, насочен към материални лишения

Изменение

Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава 
препоръки

Това е приоритет, насочен към младежката заетост

Това е приоритет, насочен към гаранцията за децата

Това е приоритет, насочен към иновативни дейности

Това е приоритет, насочен към материални лишения

Изменение 110

Предложение за регламент
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Приложение V – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1. Специфична цел54  („Работни 
места и растеж“) или пространство за 
подкрепа (ЕФМДР) — повтаря се за 
всяка избрана специфична цел или 
област на подпомагане за приоритетите, 
различни от техническа помощ

2.1.1. Специфична цел54 („Инвестиции 
за растеж, работни места, социално 
включване и социално сближаване във 
възходяща посока“) или пространство 
за подкрепа (ЕФМДР) — повтаря се за 
всяка избрана специфична цел или 
област на подпомагане за приоритетите, 
различни от техническа помощ

__________________ __________________

54 изключение на специфичната цел, 
посочена в член 4, параграф 1, буква в), 
точка vii) от регламента за ЕСФ + .

54 изключение на специфичната цел, 
посочена в член 4, параграф 1, буква в), 
точка vii) от регламента за ЕСФ + .

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение V  – точка 3 – таблица 15

Текст, предложен от Комисията

Категория 
региони

Компонент 
1

Компонент 
2

Компонент 
3

Компонент 
4

Компонент 
5

сума

a) б) в) г) д) (е)=(а)+(б)+(в)+(г)+(д))

ЕФРР По-силно 
развити 
региони

По-слабо 
развити 
региони

Преход

Най-
отдалечени 
региони и 
северни 
слабо 
населени 
региони

ЕСФ+ По-силно 
развити 
региони

По-слабо 
развити 
региони
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Преход

Най-
отдалечени 
региони

КФ

ЕФМДР

Общо

Изменение

Категория 
региони

Компонент 
1

Компонент 
2

Компонент 
3

Компонент 
4

Компонент 
5

сума

a) б) в) г) д) (е)=(а)+(б)+(в)+(г)+(д))

ЕФРР По-силно 
развити 
региони

По-слабо 
развити 
региони

Преход

Най-
отдалечени 
региони и 
северни 
слабо 
населени 
региони

КФ

ЕФМДР

Общо

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение V – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта, свързана с растежа и 
заетостта:

Цел „Инвестиции за растеж, 
работни места, социално включване и 
социално сближаване във възходяща 
посока“:
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Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение XXIV – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метод на разпределение за по-слабо 
развитите региони, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ — член 102, параграф 2, буква а)

Метод на разпределение за по-слабо 
развитите региони, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ —
член 102, параграф 2, буква а)

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение XXIV – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метод на разпределение за регионите в 
преход, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ — член 102, параграф 2, буква б)

Метод на разпределение за регионите в 
преход, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ —
член 102, параграф 2, буква б)

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение XXIV – подзаглавие 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метод на разпределение за по-развитите 
региони, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ — член 102, параграф 2, буква в)

Метод на разпределение за по-развитите 
региони, допустими по целта 
„Инвестиции за растеж, работни места, 
социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ —
член 102, параграф 2, буква в)

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение XXIV – точка 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14. За всички региони, определени 
като по-слабо развити региони, но чийто 
БВП на глава от населението е над 75 % 
от средния за ЕС-27, минималният 
годишен размер на подпомагането по 
целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ ще съответства на 60 % от 
предишния им ориентировъчен среден 
годишен размер на средствата, 
отпускани по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ съгласно 
изчисленията на Комисията в контекста 
на многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г.

14. За всички региони, определени 
като по-слабо развити региони, но чийто 
БВП на глава от населението е над 75 % 
от средния за ЕС-27, минималният 
годишен размер на подпомагането по 
целта „Инвестиции за растеж, работни 
места, социално включване и социално 
сближаване във възходяща посока“ ще 
съответства на 60 % от предишния им 
ориентировъчен среден годишен размер 
на средствата, отпускани по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съгласно изчисленията на 
Комисията в контекста на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г.
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