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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за създаване на общи правила за 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, тъй като това ще 
опрости програмирането на национално равнище, ще създаде по-силни взаимодействия 
между различните инструменти за финансиране и ще подобри прозрачността на 
финансирането.

В съответствие с правомощията на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи измененията на докладчика са насочени главно към разпоредбите, 
отнасящи се до ФУМИ, ФВС и ИУГВ (наричани по-нататък „фондовете в областта на 
ПВР“). Тъй като формулировката на предложението на Комисията не винаги е ясна по 
отношение на нейното приложно поле, докладчикът представи изменения, за да изясни 
кои части от текста се прилагат или не се прилагат по отношение на фондовете в 
областта на ПВР. Освен това той пояснява, че разпоредбите в специфичните за 
отделните фондове регламенти не могат да допълват разпоредбите на Регламента за 
общоприложимите разпоредби, а следва да се прилагат единствено в случай на 
конфликт („lex specialis derogat lex generalis“). 

Освен това докладчикът въвежда следните промени в текста:

 В заглавието на Фонд „Убежище и миграция” отново се въвежда „Интеграция“ 
(заглавие на регламента, член 1) и съкращението се променя от „ФУМ“ на 
„ФУМИ“ в целия текст;

 в позоваванията на Хартата на основните права се добавя препратка към Хартата 
на основните права, тъй като тя трябва да се спазва от всички органи и 
институции на ЕС, както и от националните органи при прилагането на правото 
на ЕС; 

 пояснение в съображенията, че техническата подкрепа по инициатива на 
Комисията може да се използва за комуникация относно резултатите и 
добавената стойност на действията, финансирани със средства на Съюза;

 оценките в рамките на механизма за оценка и наблюдение по Шенген са 
включени в определението на „съответни специфични за всяка държава 
препоръки“ в член 2;

 добавяне на регионални органи и изискване за докладване пред Европейския 
парламент и Съвета за резултатите от консултацията относно прилагането на 
програмата в член 6;

 изискването за обосноваване на спешната подкрепа и специфичните действия по 
програмата се премахва в член 17, тъй като тези видове финансиране се 
изплащат ad hoc и следователно не могат да се очакват;

 сроковете, в които Комисията трябва да оценява и да одобрява измененията в 
програмата (член 19), се съкращават, за да бъдат приведени в съответствие с 
настоящата практика;

 единната ставка за техническа помощ по член 31 се определя за всяка държава 
членка чрез споразумение с Комисията, при максимален размер от 7%; 
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 по отношение на фондовете в областта на ПВР в член 34 се добавя изискване за 
включване на съответните децентрализирани агенции на ЕС в работата на 
мониторинговите комитети;

 по време на програмния период се провеждат най-малко три заседания за 
преглед на изпълнението на ФУМИ, ИУГВ и ФВС (член 36);

 за да се повиши осведомеността за водещите проекти, финансирани със средства 
на ЕС, от държавите членки се изисква да включат информация за тези проекти 
в единния си уебпортал (член 41);

 обменът на информация между бенефициерите и програмните органи следва да 
се осъществява по електронен път, считано от 2022 г. вместо от 2023 г. 
(член 63);
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила 
за тях и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на 
границите и визите

за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила 
за тях и за фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и инструмента за управление 
на границите и визите

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид членове 3 и 5 от 
Договора за Европейския съюз,

Изменение 3

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Европейската 
конвенция за защита на правата на 
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човека и основните свободи,

Изменение 4

Предложение за регламент
Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Неблагоприятните 
демографски условия следва да се 
разглеждат по координиран начин 
чрез действия на всички органи на 
равнището на Съюза и на национално, 
регионално и местно равнище и чрез 
следване на стратегии за адаптиране, 
които отразяват местните и 
регионалните реалности и осигуряват 
ефективно многостепенно управление 
както в структурата на тези 
специфични политики, насочени към 
определени региони, така и в тяхното 
прилагане. Следва да се осигури по-
цялостен подход към 
неблагоприятните демографски 
условия и съответните промени чрез 
по-добра координация на 
инструментите на ЕС, по-специално 
на общата селскостопанска 
политика (ОСП), европейските 
структурни и инвестиционни (ЕСИ) 
фондове, включително Кохезионния 
фонд, Европейско териториално 
сътрудничество, Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
Механизма за свързване на Европа.
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Изменение 6

Предложение за регламент
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 по-нататъшно 
координиране, хармонизиране и 
опростяване и разработване на 
координирано и хармонизирано 
изпълнение 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,
миграция и интеграция“ (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.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Поради особеностите на всеки 
фонд в допълнение към разпоредбите на 
настоящия регламент следва да бъдат 

(3) Поради особеностите на всеки 
фонд в допълнение към разпоредбите на 
настоящия регламент следва да бъдат 
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предвидени конкретни правила, 
приложими за всеки фонд и за цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество „(Interreg) по линия на 
ЕФРР, в отделни регламенти 
(„регламенти за отделните фондове“).

предвидени конкретни правила, 
приложими за всеки фонд и за цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество „(Interreg) по линия на 
ЕФРР, в отделни регламенти 
(„регламенти за отделните фондове“). В 
случай на противоречащи си 
разпоредби специфичните за всеки 
фонд регламенти следва да се 
прилагат с предимство пред 
настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Най-отдалечените региони и 
северните региони с много ниска 
гъстота на населението следва да се 
ползват от специални мерки и от 
допълнително финансиране съгласно 
член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 
№ 6 към Акта за присъединяване от 
1994 г.;

(4) Периферните и най-
отдалечените региони, както и 
северните региони с много ниска 
гъстота на населението следва да се 
ползват от специални мерки и от 
допълнително финансиране съгласно 
член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 
№ 6 към Акта за присъединяване от 
1994 г. с цел засилване на социалното 
сближаване.

Изменение 9

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 
ДЕС, като се взема предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Държавите членки следва да спазват 

(5) При изпълнението на фондовете 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи и ценности, 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 ДЕС, като се взема 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз („Хартата“). 
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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 
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.

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. 
Операциите, финансирани от 
фондовете, следва да допринасят за 
премахване на неравнопоставеността, 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
на всякакво основание, включително
по пол, расов или етнически произход, 
цвят на кожата или социален 
произход, генетични характеристики,
религия или вероизповедание, 
политически или други мнения, 
принадлежност към национално 
малцинство, имуществен статус, 
раждане, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Фондовете не 
следва да подпомагат действия, които 
допринасят за каквато и да било форма 
на сегрегация или социално 
изключване. 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 борбата 
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 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. За да се постигне по-добро и 
по-устойчиво бъдеще за всички, е 
необходимо подкрепата на фондовете 
да бъде насочена към принципите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права, и целите за 
устойчиво развитие, определени в 
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Програмата на ООН до 2030 г., за 
които Съюзът и неговите държави 
членки са се ангажирали. Освен това 
фондовете следва да допринасят за 
изкореняването на бедността в 
Съюза. При изпълнението на 
фондовете държавите членки следва 
да осигурят последователност, 
съгласуваност и полезни 
взаимодействия с горепосочените 
принципи и цели, като вземат 
предвид местните и регионалните 
предизвикателства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Насърчаването на правата на 
децата, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, е изрична цел на политиките 
на Съюза (член 3 от ДЕС). Съюзът и 
държавите членки следва да 
използват по подходящ начин 
фондовете в подкрепа на действия за 
насърчаване на ефективни 
интервенции, които допринасят за 
упражняването на правата на 
децата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В съответствие с Регламент 
xxx/xxx Съюзът следва да предприеме 
мерки за защита на своя бюджет в 
случай на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
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членки.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Част от бюджета на Съюза, 
разпределена за фондовете, следва да се 
изпълнява от Комисията при споделено 
управление с държавите членки по 
смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 
[номерът на новия Финансов регламент] 
на Европейския парламент и на Съвета12

(„Финансовия регламент“). Поради това, 
когато изпълняват фондовете при 
споделено управление, Комисията и 
държавите членки следва да зачитат 
принципите, посочени във Финансовия 
регламент, като доброто финансово 
управление, прозрачността и 
недопускането на дискриминация.

(10) Част от бюджета на Съюза, 
разпределена за фондовете, следва да се 
изпълнява от Комисията при споделено 
управление с държавите членки по 
смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 
[номерът на новия Финансов регламент] 
на Европейския парламент и на Съвета12

(„Финансовия регламент“). Поради това, 
когато изпълняват фондовете при 
споделено управление, Комисията и 
държавите членки следва да зачитат 
принципите, посочени във Финансовия 
регламент, като точността на 
бюджета, доброто финансово 
управление, прозрачността и 
недопускането на дискриминация. 
Държавите членки следва да се 
въздържат от добавяне на правила, 
които усложняват използването на 
фондовете за бенефициера.

_________________ _________________

12 ОВ L […], […], стр. […]. 12 ОВ L […], […], стр. […].

Изменение 13

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 

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление и 
гарантира участието на 
компетентните регионални и местни 
органи, съответните органи, 
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организирането на партньорства, 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията13 следва да продължи да 
се прилага.

представляващи гражданското 
общество, и неправителствените 
организации и икономическите и 
социалните партньори, по 
целесъобразност. За целите на ФУМИ 
и ИУГВ държавите членки следва 
също така да гарантират, че 
партньорството включва 
съответните международни 
организации. За да се осигури 
приемственост в организирането на 
партньорства, Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията13 следва 
да продължи да се прилага.

__________________ __________________

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 14

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 
да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 

(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 
да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 
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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.

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. Тези стратегии следва да 
бъдат и в съответствие с други 
фондове, програми и инструменти на 
Съюза, като рамката на ЕС за 
национални стратегии за 
интегриране на ромите след 2020 г.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се осигурят необходимите 
предпоставки за ефективното и
ефикасно използване на подпомагането 
от Съюза, предоставяно чрез фондовете, 
следва да се определи ограничен списък 
от благоприятстващи условия, както и 
кратък и изчерпателен набор от 
обективни критерии за тяхната оценка. 
Всяко благоприятстващо условие следва 
да бъде свързано с една специфична цел 
и следва да се прилага автоматично, 
когато специфичната цел бъде избрана 
за получаване на подпомагане. Когато 
тези условия не са изпълнени, 
разходите, свързани с операциите по 
съответните специфични цели следва да
не се включват в заявленията за 
плащане. За да се поддържа 
благоприятна инвестиционна рамка, 
трайното изпълняване на 
благоприятстващите условия следва 
редовно да се наблюдава. Важно е също 
така да се гарантира, че подбраните за 
подпомагане операции се изпълняват в 
съответствие с действащите стратегии и 
документи за планиране в основата на 
изпълнените благоприятстващи 

(17) За да се осигурят 
необходимите предпоставки за 
недискриминационно, приобщаващо, 
ефективно, ефикасно и прозрачно
използване на подпомагането от Съюза, 
предоставяно чрез фондовете, което 
също така може да допринесе за 
възстановяване на доверието на 
гражданите на Съюза по отношение 
на Съюза и неговата работа, следва да 
се определи ограничен списък от 
благоприятстващи условия, както и 
кратък и изчерпателен набор от 
обективни критерии за тяхната оценка. 
Всяко благоприятстващо условие следва 
да бъде свързано с една специфична цел 
и следва да се прилага автоматично, 
когато специфичната цел бъде избрана 
за получаване на подпомагане. Когато 
тези условия не са изпълнени, 
разходите, свързани с операциите по 
съответните специфични цели следва да 
не се включват в заявленията за 
плащане. За да се поддържа 
благоприятна инвестиционна рамка, 
трайното изпълняване на 
благоприятстващите условия следва 
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условия, като така се осигурява 
съгласуваността на съфинансираните 
операции с политическата рамка на 
Съюза.

редовно да се наблюдава. Важно е също 
така да се гарантира, че подбраните за 
подпомагане операции се изпълняват в 
съответствие с действащите стратегии и 
документи за планиране в основата на 
изпълнените благоприятстващи 
условия, като така се осигурява 
съгласуваността на съфинансираните 
операции с политическата рамка на 
Съюза.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимо е да се определят 
общи изисквания по отношение на 
съдържанието на програмите, като се 
отчита специфичният характер на всеки 
фонд. Тези общи изисквания могат да 
бъдат допълнени с правила за отделните 
фондове. С Регламент (ЕС) [XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета15

(„Регламентът за ЕТС“) следва да се 
определят специални разпоредби за 
съдържанието на програмите по целта за 
европейско териториално 
сътрудничество (Interreg).

(21) За да се улесни подготовката 
на програмите на национално 
равнище, както и за да се повиши 
прозрачността и отчетността, е
необходимо компонентите на 
програмите да бъдат хармонизирани 
във възможно най-голяма степен. 
Поради тази причина в настоящия 
регламент следва да се определят общи 
изисквания по отношение на 
съдържанието на програмите, като се 
отчита специфичният характер на всеки 
фонд, и да се предоставят образци, по-
специално за програмите, 
подпомагани от ЕФРР (целта 
„Инвестиции за работни места и 
растеж“), ЕСФ+, Кохезионния фонд и 
ЕФМДР, както и за програмите, 
подпомагани от ФУМИ, ИУГВ и 
ФВС. Общите изисквания могат да 
бъдат допълнени с правила за отделните 
фондове. С Регламент (ЕС) [XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета15

(„Регламентът за ЕТС“) следва да се 
определят специални разпоредби за 
съдържанието на програмите по целта за 
европейско териториално 
сътрудничество (Interreg).

__________________ __________________
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15 Регламент (ЕС) […] относно 
специалните разпоредби за цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана 
от Европейския фонд за регионално 
развитие и инструменти за външно 
финансиране (ОВ L […], […], стр. […]).

15 Регламент (ЕС) […] относно 
специалните разпоредби за цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана 
от Европейския фонд за регионално 
развитие и инструменти за външно 
финансиране (ОВ L […], […], стр. […]).

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР. То следва да отчита 
местните потребности и потенциал, 
както и съответните социални и 
културни характеристики и следва да 
предвижда структурните промени, да 
изгражда капацитета на общността и да 
стимулира иновациите. Следва да се 
акцентира върху тясното 
сътрудничество и интегрираното 
използване на фондовете за изпълнение 
на стратегии за местно развитие. 
Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
общността, следва принципно да носят 
отговорността за изготвянето и 
изпълнението на стратегии за ВОМР. С 
цел да се улесни координираното 
подпомагане от различни фондове за 
стратегии за ВОМР и да се улесни 
тяхното изпълнение следва да се улесни 
използването на подход с „водещ фонд“.

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР. То следва да отчита 
местните потребности и потенциал, 
както и съответните социални и 
културни характеристики и следва да 
предвижда структурните промени, да 
изгражда капацитета на общността и да 
стимулира иновациите и научните 
изследвания. Следва да се акцентира 
върху тясното сътрудничество и 
интегрираното използване на фондовете 
за изпълнение на стратегии за местно 
развитие. Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
общността, следва принципно да носят 
отговорността за изготвянето и 
изпълнението на стратегии за ВОМР. С 
цел да се улесни координираното 
подпомагане от различни фондове за 
стратегии за ВОМР и да се улесни 
тяхното изпълнение следва да се улесни 
използването на подход с „водещ фонд“.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 27

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

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети с участието 
на съответните социални партньори, 
гражданското общество, органите, 
занимаващи се с въпросите на 
равенството, и независимите 
организации за правата на човека. От 
ключово значение са прозрачността и 
балансираното представителство и 
поради това трябва да се гарантира 
балансът между половете и 
подходящото представителство на 
малцинствените и други изключени 
групи. Мониторинговите комитети 
следва да се одобряват от Комисията. 
За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд 
годишните доклади за изпълнението 
следва да се заменят с годишен 
структуриран политически диалог на 
базата на последната информация и 
последните данни относно 
изпълнението на програмите, 
предоставени от държавата членка.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Държавите членки следва да 
извършват оценки на своите 
програми с оглед подобряване на 
качеството на изготвянето и 
изпълнението на програмите. За тази 
цел държавите членки следва да 
изготвят план за оценка, който 
следва да включва междинна оценка за 
ФУМИ, ИУГВ и ФВС. Освен това 
държавите членки следва да 
направят оценка на въздействието на 
всяка програма до 30 юни 2029 г.



AD\1169646BG.docx 17/57 PE627.729v02-00

BG

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да направи 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши последващи оценки
на фондовете, които да се 
съсредоточат върху тяхното 
въздействие.

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да извърши 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши оценки на 
въздействието на фондовете. 
Резултатите от тези оценки следва 
да бъдат публикувани, за да се 
гарантира прозрачност и да се 
повиши доверието на гражданите в 
Съюза и неговите институции.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Управляващите органи следва да 
публикуват структурирана информация 
относно избраните операции и 
бенефициери на уебсайта на програмата, 
предоставяща подпомагане за 
операцията, като отчитат
изискванията за защита на личните 
данни съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета17.

(32) Управляващите органи следва да 
публикуват структурирана информация 
относно избраните операции и 
бенефициери на уебсайта на програмата, 
предоставяща подпомагане за 
операцията, като спазват изцяло
изискванията за защита на личните 
данни, определени в Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета17.

__________________ __________________

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
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защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на фондовете, следва да се предвидят 
разпоредби, които да гарантират 
дългосрочността на инвестициите в 
инфраструктура или производствени 
дейности и да предотвратят 
използването на фондовете за 
неправомерни облаги. При подбора на 
операции управляващите органи следва 
специално да следят за това да не се 
подпомага преместване и да третират 
сумите, неправомерно изплатени на 
операции, които не отговарят на 
изискването за дълготрайност, като 
нередности.

(38) За да се гарантира приобщаване, 
недискриминация, ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на фондовете, следва да се предвидят 
разпоредби, които да гарантират 
приобщаващия и недискриминационен 
характер и дългосрочността на 
инвестициите в инфраструктура или 
производствени дейности и да 
предотвратят използването на 
фондовете за неправомерни облаги. При 
подбора на операции управляващите 
органи следва специално да следят за 
това да не се подпомага преместване и 
да третират сумите, неправомерно 
изплатени на операции, които не 
отговарят на изискването за 
дълготрайност, като нередности. 
Прозрачността по време на целия 
процес е от ключово значение.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на фондовете, следва да се предвидят 
разпоредби, които да гарантират 
дългосрочността на инвестициите в 
инфраструктура или производствени 
дейности и да предотвратят 
използването на фондовете за 
неправомерни облаги. При подбора на 

(38) За да се гарантира ефективност, 
ефикасност, справедливост и 
устойчиво въздействие на фондовете, 
следва да се предвидят разпоредби, 
които да гарантират дългосрочността на 
инвестициите в инфраструктура или 
производствени дейности и да 
предотвратят използването на 
фондовете за неправомерни облаги. При 
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операции управляващите органи следва 
специално да следят за това да не се 
подпомага преместване и да третират 
сумите, неправомерно изплатени на 
операции, които не отговарят на 
изискването за дълготрайност, като 
нередности.

подбора на операции управляващите 
органи следва специално да следят за 
това да не се подпомага преместване и 
да третират сумите, неправомерно 
изплатени на операции, които не 
отговарят на изискването за 
дълготрайност, като нередности.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) За целите на ефективната 
борба срещу антиромските 
настроения и за да се гарантира, че 
ромите могат да осъществят своя 
истински потенциал като граждани 
на Съюза, е необходим интегриран 
подход и планиране и изпълнение на 
програми по няколко фонда; Поради 
това съвместимостта и взаимното 
допълване на ЕСФ, ЕФРР и КФ са от 
жизненоважно значение, също като 
тези на други подобни фондове, 
например ЕЗФРСР, програмата 
„Еразмус“, програмата „Творческа 
Европа“, фондът на ЕС за правосъдие, 
права и ценности и други.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Като спазват изцяло 
приложимите правила за държавните 
помощи и правилата за обществените 
поръчки, изяснени още по време на 
програмния период 2014 – 2020 г., 
управляващите органи следва да имат 
възможност да решават кои са най-
подходящите варианти за изпълнение на 

(44) Като спазват изцяло 
приложимите правила за държавните 
помощи и правилата за обществените 
поръчки, изяснени още по време на 
програмния период 2014—2020 г., 
управляващите органи следва да имат 
възможност да решават кои са най-
подходящите варианти за изпълнение на 
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финансови инструменти в отговор на 
специфичните потребности на целевите 
региони.

финансови инструменти в отговор на 
специфичните потребности на целевите 
региони и за постигане на максимални 
положителни ефекти.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) С цел повишаване на 
отчетността и прозрачността, 
Комисията следва да предвиди 
система за разглеждане на жалби, 
достъпна за всички граждани и 
заинтересовани страни на всички 
етапи от подготовката и 
изпълнението на програмите, 
включително мониторинг и оценка.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Европейската прокуратура може да 

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

Европейската прокуратура може да 
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разследва и да преследва наказателно 
измами и други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 
2017/137122 относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред. Държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки, така че всички 
лица и субекти, получаващи средства на 
Съюза сътрудничат напълно за защитата 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), 
Европейската прокуратура (EPPO) и 
Европейската сметна палата (ЕСП), и 
гарантират, че всички трети страни, 
ангажирани с изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят същите права. 
Държавите членки следва да докладват 
на Комисията за открити нередности, 
включително измами, за своите 
последващи действия, както и за 
последващи действия по разследванията 
на OLAF.

разследва и да преследва наказателно 
измами и други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 
2017/137122 относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред. Държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки, така че всички 
лица и субекти, получаващи средства на 
Съюза сътрудничат напълно за защитата 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), 
Европейската прокуратура (EPPO) и 
Европейската сметна палата (ЕСП), и 
гарантират, че всички трети страни, 
ангажирани с изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят същите права. 
Държавите членки следва да докладват 
подробно на Комисията за открити 
нередности, включително измами, за 
своите последващи действия, както и за 
последващи действия по разследванията 
на OLAF, и ако е приложимо, за 
причините за това да не се 
извършват последващи действия по 
разследвания на OLAF. Държавите 
членки, които не участват в 
засиленото сътрудничество с 
Европейската прокуратура (EPPO) 
следва подробно да докладват на 
Комисията за наказателно 
преследване при разкрити случаи на 
измама и ако е приложимо, за 
сътрудничеството с Евроюст по 
въпросите, които са в обхвата на 
правомощията на Европейската 
прокуратура.

_________________ _________________

18 Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 септември 
2013 г. относно разследванията, 
провеждани от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF), и за отмяна 

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

на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 

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

законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансовите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“), Европейският 
социален фонд+ („ЕСФ+“), 
Кохезионния фонд, Европейския фонд 
за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), 
фонд „Убежище и миграция“ 
(„ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност 
„(„ФВС“) и инструмента за управление 
на границите и визите („ИУГВ“) 
(наричани по-нататък заедно 
„фондовете“),

a) финансовите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“), Европейският 
социален фонд+ („ЕСФ+“), 
Кохезионния фонд, Европейския фонд 
за морско дело и рибарство 
(„ЕФМДР“),фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ („ФУМИ“), фонд 
„Вътрешна сигурност „(„ФВС“) и 
инструмента за управление на 
границите и визите („ИУГВ“)(наричани 
по-нататък заедно „фондовете“),

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „съответни препоръки за 
отделните държави“, означава 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 и 
член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани 
със структурните предизвикателства, за 
чието преодоляване е уместно да се 
използват многогодишни инвестиции, 

(1) „съответни препоръки за 
отделните държави“, означава 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 и 
член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани 
със структурните предизвикателства, за 
чието преодоляване е уместно да се 
използват многогодишни инвестиции, 
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попадащи в обхвата на фондовете, както 
е посочено в регламентите за отделните 
фондове, и съответните препоръки, 
приети в съответствие с член [XX] от 
Регламент (ЕС) [номер на новия 
Регламент относно управлението на 
Енергийния съюз] на Европейския 
парламент и на Съвета;

попадащи в обхвата на фондовете, както 
е посочено в регламентите за отделните 
фондове, препоръките, отправени в 
рамките на Регламент (ЕС) 
№ 1053/20131а, и съответните 
препоръки, приети в съответствие с 
член [XX] от Регламент (ЕС)[номер на 
новия Регламент относно управлението 
на Енергийния съюз] на Европейския 
парламент и на Съвета;

__________________

1а Регламент (ЕС) № 1053/2013 на 
Съвета от 7 октомври 2013 г. за 
създаването на механизъм за оценка и 
наблюдение с цел проверка на 
прилагането на достиженията на 
правото от Шенген и за отмяна на 
решението на изпълнителния 
комитет от 16 септември 1998 г. за 
оценка и прилагане на 
Споразумението от Шенген 
(ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

Обосновка

Отнася се за ФВС.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „интегрирането на принципа 
на равенство между половете“ 
означава двустранен подход както 
чрез систематично интегриране на 
аспектите на пола във всички етапи 
на планирането и изпълнението на 
процеса, така и чрез допълнителни 
конкретни действия. Могат да бъдат 
използвани методи за бюджетиране, 
съобразено с равенството между 
половете, които да включват този 
принцип в подготовката и 
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изпълнението на програмите;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход;

a) по-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния, устойчив
и интелигентен икономически преход;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по-зелена, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и 
сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 
риска,

б) по-зелена, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на 
жизнеспособна околна среда, чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и 
сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 
риска,

Изменение 34

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-социална, приобщаваща и 
сближена Европа – реализиране на 
европейския стълб на социалните права 
и борбата по-специално с 
неравенството, бедността, 
социалното изключване и 
безработицата;
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Изменение 35

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

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a)

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; и

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят 
информация относно подпомагането за 
цели във връзка с околната среда и 
климата, като използват методология, 
основана на видовете интервенции за 
всеки от фондовете. Тази методология 
се състои от приписването на конкретен 
коефициент на подпомагането, 
предоставяно на дадено равнище, който 
отразява степента, в която това 
подпомагане допринася към целите във 
връзка с околната среда и климата. В 
случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния 
фонд коефициентите са обвързани с 

3. Държавите членки предоставят 
своевременно информация относно 
подпомагането за цели във връзка с 
околната среда и климата, като 
използват методология, основана на 
видовете интервенции за всеки от 
фондовете. Тази методология се състои 
от приписването на конкретен 
коефициент на подпомагането, 
предоставяно на дадено равнище, който 
отразява степента, в която това 
подпомагане допринася към целите във 
връзка с околната среда и климата. В 
случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния 
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кодовете и измеренията за видовете 
интервенции, определени в приложение 
І.

фонд коефициентите са обвързани с 
кодовете и измеренията за видовете 
интервенции, определени в приложение 
І.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и Комисията 
гарантират координацията, 
допълняемостта и съгласуваността 
между фондовете и други инструменти 
на Съюза, например програмата за 
подкрепа на структурните реформи, 
включително инструмента за 
осъществяване на реформи и 
инструмента за техническа подкрепа. Те 
оптимизират механизмите за 
координиране между отговорните 
субекти, за да се избегне дублиране по 
време на планирането и на 
изпълнението.

4. Държавите членки и Комисията 
гарантират координацията, 
допълняемостта и съгласуваността 
между фондовете и други инструменти 
на Съюза, например програмата за 
подкрепа на структурните реформи, 
включително инструмента за 
осъществяване на реформи и 
инструмента за техническа подкрепа, 
рамката на Съюза за национални 
стратегии за интегриране на ромите 
за периода след 2020 г. и т.н. Те 
оптимизират механизмите за 
координиране между отговорните 
субекти, за да се избегне дублиране по 
време на планирането и на 
изпълнението.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Равенство между мъжете и жените, 
равни възможности и 

недискриминация

1. Съгласно Регламента за 
общоприложимите разпоредби всички 
фондове гарантират равенството 
между мъжете и жените по време на 
тяхната подготовка, изпълнение, 
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мониторинг и оценка. Аспектът 
„пол“ следва да бъде взет под 
внимание във всички измерения и на 
всички етапи на програмата.

2. Програмата насърчава също така 
равните възможности за всички, без 
дискриминация, основана на пол, 
расова или етническа 
принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация или полова 
идентичност по време на нейната 
подготовка, изпълнение, мониторинг 
и оценка.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, партньорите от областта на 
околната среда и организациите, 
отговарящи за премахване на 
бедността и насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, правата на хората с увреждания, 
равенството между половете и 
недискриминацията, например органи 
по въпросите на равенството и 
независими организации за правата на 
човека;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на ФУМИ и ИУГВ 
държавите членки гарантират също 
така, че партньорството включва 
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съответните международни 
организации.

Изменение 42

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 като 
равноправни участници 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 43

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Обосновка относно изключването на международни организации: Докладчикът 
признава значението на международните организации при изпълнението на ФУМИ, но 
партньорството е изрично насочено към „регионалните и местните органи“ (вж. 
първото изречение). Изглежда по-подходящо международните организации да бъдат 
включени в подготовката на конкретните програми, вместо в партньорството, 
което обхваща всички фондове по РОР.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Зачитане на основните права

Държавите членки и Комисията 
гарантират зачитането на 
основните права и спазването на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз при изпълнението 
на фондовете.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б

Насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и 

недискриминация

Държавите членки и Комисията се 
стремят да премахват 
неравенствата и да гарантират, че 
равенството между мъжете и 
жените, интегрирането на принципа 
на равенство между половете и 
отчитането на социалните аспекти 
на пола се вземат под внимание и се 
насърчават в целия ход на 
подготовката и изпълнението на 
програмите, включително по 
отношение на мониторинга, 
докладването и оценката. Фондът не 
подпомага действия, които 
допринасят за каквато и да било 
форма на сегрегация.

Изменение 46
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) резюме на действията и 
мерките за гарантиране на 
равенството, приобщаването и 
недискриминацията (в социален и 
географски аспект) за всяка от 
избраните цели на политиките на 
всеки от фондовете;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) действия за привличане на 
съответните партньори, посочени в 
член 6;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на споразумението за партньорство, 
като отчита коментарите на
Комисията.

3. Държавата членка прави преглед 
на споразумението за партньорство, в 
случай че Комисията е направила 
коментари, и взема под внимание 
тези коментари.

Обосновка

Не е необходимо преразглеждане, освен ако Комисията е направила коментари.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящия регламент се определят 
предпоставки за ефективно и ефикасно 
изпълнение („благоприятстващи 
условия“) за всяка специфична цел.

В настоящия регламент се определят 
предпоставки за приобщаващо, 
недискриминационно, ефективно и 
ефикасно изпълнение 
(„благоприятстващи условия“) за всяка 
специфична цел.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от три месеца от получаването на 
информацията по параграф 3, 
Комисията извършва оценка и 
информира държавата членка дали е 
съгласна, че условието е изпълнено.

В срок от три месеца от получаването на 
информацията по параграф 3, 
Комисията извършва оценка и 
информира държавата членка за 
резултата.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) показатели за крайния продукт и 
показатели за резултата, свързани със 
специфични цели, определени в 
регламентите за отделните фондове;

a) проверими и подлежащи на 
одит показатели за крайния продукт и 
показатели за резултата, свързани със 
специфични цели, определени в 
регламентите за отделните фондове;

Обосновка

Независими трети страни следва да могат да проверяват и одитират показателите 
за изпълнение.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка предоставя 
тези методологии при поискване от
Комисията.

2. При поискване държавата членка 
представя методологиите на
Комисията. Комисията може да 
предложи промени в тези 
методологии, които се вземат 
предвид от държавата членка.

Изменение 53

Предложение за регламент
Заглавие 2 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, свързани с доброто 
икономическо управление

Мерки, свързани с доброто 
икономическо управление и 
зачитането на принципите на 
правовата държава

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а

Мерки, обвързващи ефективността 
на фондовете със зачитането на 

принципите на правовата държава

1. В случай на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в дадена държава 
членка Съюзът предприема мерки за 
защита на своя бюджет.

2. Тези мерки се приемат в 
съответствие с Регламент xxx/xxx 
относно защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
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държавите членки.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса ѝ към целите на 
политиката и за съобщаване на нейните 
резултати.

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса ѝ към целите на 
политиката на съответния фонд и 
стратегия за съобщаване на нейните 
резултати.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка програма се състои от 
приоритети. Всеки приоритет 
съответства на конкретна цел на 
политиката или за техническа помощ. 
Приоритет, който съответства на една 
цел на политиката, се състои от една 
или няколко специфични цели. На една 
и съща цел на политиката може да 
съответства повече от един приоритет.

Програмите, подкрепяни от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд, се 
състоят от приоритети. Всеки 
приоритет съответства на конкретна цел 
на политиката или за техническа помощ. 
Приоритет, който съответства на една 
цел на политиката, се състои от една 
или няколко специфични цели. На една 
и съща цел на политиката може да 
съответства повече от един приоритет.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) резюме на основните 
предизвикателства, като се вземат 
предвид:

a) обобщение на основните 
предизвикателства, като се вземат 
предвид по целесъобразност:
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Изменение 58

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) при програмите, подпомагани от 
ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в 
прилагането на съответните достижения 
на правото на Съюза и планове за 
действие;

vii) чрез дерогация от член 17, 
параграф 3, подточки i) – vi) при 
програмите, подпомагани от ФУМИ, 
ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането 
на съответните достижения на правото 
на Съюза, планове за действие и 
установените недостатъци;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква б) – точка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) действия за гарантиране на 
равенство, приобщаване и 
недискриминация (както по 
отношение на социалния, така и на 
географския аспект)

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предприетите действия за 
привличане на съответните партньори, 
съгласно посоченото в член 6 във връзка 
с подготовката на програмата, и ролята 
на тези партньори в изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмата;

ж) предприетите действия за 
привличане на съответните партньори 
съгласно посоченото в член 6 във връзка 
с подготовката на програмата и ролята 
на тези партньори в изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмата, 
както и дали и по какъв начин 
коментарите, представени от тези 
партньори, са били взети предвид при 
изготвянето на програмата;
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) предприети действия за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) където е приложимо, обосновка 
за оперативното подпомагане, 
специфичните действия, спешната 
помощ и действията, посочени в 
членове [16 и 17] от Регламента за 
ФУМИ;

г) където е приложимо, обосновка 
за оперативното подпомагане и 
действията, посочени в членове [16 и 
17] от Регламента за ФУМИ;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на програмата, като отчита 
коментарите на Комисията.

3. Държавата членка прави преглед 
на програмата, в случай че Комисията е 
направила коментари, и взема под 
внимание тези коментари.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
изменението и на неговото съответствие 

2. Комисията прави оценка на 
изменението и на неговото съответствие 
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с настоящия регламент и регламентите 
за отделните фондове, включително 
изисквания на национално равнище, и 
може да направи коментари в срок от 
три месеца от представянето на 
изменената програма.

с настоящия регламент и регламентите 
за отделните фондове, включително 
изисквания на национално равнище, и 
може да направи коментари в срок от 
два месеца от представянето на 
изменената програма.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка прави преглед 
на изменената програма, като отчита
коментарите на Комисията.

3. Държавата членка прави преглед 
на изменената програма, в случай че
Комисията е направила коментари, и 
взема под внимание тези коментари.

Изменение 66

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 
възможно най-бързо, но не по-късно от 
три месеца след представянето му от 
държавата членка.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка може да прехвърли 
по време на програмния период сума в 
размер на до 5 % от първоначално 
разпределените средства за даден 
приоритет и не повече от 3 % от 
бюджета на програмата към друг 

Държавата членка може да прехвърли 
по време на програмния период при 
надлежна обосновка сума в размер на 
до 5% от първоначално разпределените 
средства за даден приоритет и не повече 
от 3% от бюджета на програмата към 
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приоритет на един и същ фонд и на 
същата програма. За програмите, 
подпомагани по линия на ЕФРР и 
ЕСФ+, прехвърлянето се отнася 
единствено до отпуснатите средства за 
същата категория региони.

друг приоритет на един и същ фонд и на 
същата програма. За програмите, 
подпомагани по линия на ЕФРР и 
ЕСФ+, прехвърлянето се отнася 
единствено до отпуснатите средства за 
същата категория региони.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) овластяване на местните 
общности да разработват 
дългосрочни стратегии и да намират 
решения на основните 
предизвикателства, пред които са 
изправени;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции;

a) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции, включително 
поощряване на способностите им за 
управление на проекти;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена 
държава членка фондовете могат да 
подпомагат действия, които засягат 
предходни или следващи програмни 
периоди, стига те да са необходими за 

1. По инициатива на дадена 
държава членка фондовете могат да 
подпомагат действия, които засягат 
предходни или следващи програмни 
периоди, стига те да са необходими за 
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ефективното администриране и 
използване на тези фондове.

ефективното администриране и 
използване на тези фондове и за 
изграждане на капацитета на 
партньорите, посочени в член 6.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът по фондовете, 
възстановяван за техническа помощ, е 
следният:

2. Въз основа на споразумение 
между Комисията и държавите 
членки процентът по фондовете, 
възстановяван за техническа помощ, 
може да бъде определен на не повече 
от:

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за ФУМИ, ФВС и ИУГВ 6%. г) за ФУМИ, ФВС и ИУГВ 7%.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мониторинговият комитет 
приема свой процедурен правилник.

2. Мониторинговият комитет 
приема свой процедурен правилник, 
като отчита необходимостта от 
прозрачност.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мониторинговият комитет 
заседава поне веднъж годишно и прави 
преглед на всички въпроси, които 
засягат напредъка на програмата в 
постигането на нейните цели.

3. Мониторинговият комитет 
заседава поне два пъти годишно и 
прави преглед на всички въпроси, които 
засягат напредъка на програмата в 
постигането на нейните цели.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните органи на държавата 
членка, на междинните звена и на 
представителите на партньорите, 
посочени в член 6.

Държавата членка прави предложение 
за състава на мониторинговия комитет и 
осигурява балансирано 
представителство на съответните органи 
на държавата членка, на междинните 
звена, като отчита необходимостта 
от баланс между половете и от 
многообразие, и на представителите на 
партньорите, посочени в член 6. В 
мониторинговия комитет трябва да 
се гарантира баланс между половете 
и подходящо представителство на 
малцинствените и други изключени 
групи. Мониторинговите комитети 
се одобряват от Комисията.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай на нередности в 
състава или в работата на 
мониторинговия комитет 
Комисията спира дейността му.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За ФУМИ, ФВС и ИУГВ 
съответните децентрализирани 
агенции участват в работата на 
мониторинговия комитет със 
съвещателна функция.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) напредъка в изграждането на 
административен капацитет за целите на 
публичните институции и на 
бенефициерите, където е приложимо.

i) напредъка при изграждането на 
административен капацитет за 
публичните институции, партньорите
и бенефициерите, където е приложимо.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Мониторинговият комитет 
може да предлага на управляващия 
орган области на интервенция, 
предложени от членове на 
мониторинговия комитет.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Всички решения и 
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оправдателни документи на 
мониторинговия комитет се 
публикуват на уебсайта, посочен в 
член 44, параграф 1.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За програми, подпомагани от 
ФУМИ, ФВС и ИУГВ срещата за 
преглед се организира поне два пъти в 
рамките на програмния период.

заличава се

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За програмите, подпомагани от 
ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, 
държавата членка представя годишен 
доклад за качеството на изпълнението в 
съответствие с регламентите за 
отделния фонд.

6. (Не се отнася до българския 
текст.)

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Годишният преглед на 
качеството на изпълнението се 
предоставя на разположение на 
Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 84



AD\1169646BG.docx 43/57 PE627.729v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) стойностите на показателите за 
крайния продукт и показателите за 
резултата за подбраните операции и 
постигнатите от операциите стойности, 
групирани по пол, където е 
приложимо.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управляващият орган публикува 
всички данни, предадени на Комисията, 
на уебсайта, посочен в член 44, 
параграф 1.

5. Управляващият орган публикува 
всички данни, предадени на Комисията, 
на уебсайта, посочен в член 44, 
параграф 1. Ако не успее да направи 
това, Комисията може да оповести 
данните на физически лица или 
организации, когато това бъде 
поискано.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Окончателният доклад за 
качеството на изпълнението отчита 
аспектите на пола и включва 
специална глава относно равенството 
между половете.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1



PE627.729v02-00 44/57 AD\1169646BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган извършва 
оценки на програмата. Всяка оценка 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на програмите.

1. Управляващият орган извършва 
оценки на програмата. Всяка оценка 
разглежда приобщаващия и 
недискриминационен характер,
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност, 
включително равенството между 
половете, на програмата с цел 
подобряване на качеството на 
планирането и изпълнението на 
програмите.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
извършват предварителни оценки за 
подобряване на качеството на 
изготвяне на всяка програма.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавената стойност на 
всеки от фондовете. Комисията може да 
използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от Финансовия регламент.

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда приобщаващия и 
недискриманационен характер,
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавената стойност на 
всеки от фондовете. Комисията може да 
използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от Финансовия регламент.
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Изменение 90

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавената стойност на 
всеки от фондовете. Комисията може да 
използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от Финансовия регламент.

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността, 
съответствието с достиженията на 
правото на Съюза и европейската 
добавената стойност, включително 
равенството между половете, на 
всеки от фондовете. Комисията може да 
използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от Финансовия регламент.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комуникирането на гражданите 
на Съюза на ролята и постиженията на 
фондовете чрез единен уебпортал, 
предоставящ достъп до всички 
програми с участието на съответната 
държава членка.

б) комуникирането на гражданите 
на Съюза на ролята и постиженията на 
фондовете, най-вече чрез единен 
уебпортал, предоставящ достъп до 
всички програми, както и на 
финансираните по тези програми 
водещи проекти с участието на 
съответната държава членка.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган гарантира, 
че не в срок от 6 месеца след 
одобряването на програмата е налице 

1. Управляващият орган гарантира, 
че в срок от три месеца след 
одобряването на програмата е налице 
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уебсайт, на който е на разположение 
информация за програмите, за които той 
отговаря, като тя обхваща целите на 
програмите, дейностите, наличните 
възможности за финансиране и 
постиженията.

уебсайт, на който е на разположение 
информация за програмите, за които той 
отговаря, като тя обхваща целите на 
програмите, дейностите, наличните 
възможности за финансиране, 
постиженията, както и решенията и 
оправдателните документи на 
мониторинговия комитет.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) за юридическите лица – име на 
изпълнителя;

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бенефициерите и организациите, 
изпълняващи финансови инструменти, 
обявяват подпомагането от фондовете за 
операцията, включително използвани 
повторно средства в съответствие с 
членове 55 и 56, като:

1. Бенефициерите и организациите, 
изпълняващи финансови инструменти, 
обявяват на официалния(-те) език(-ци) 
на държавата членка подпомагането 
от фондовете за операцията, 
включително използвани повторно 
средства в съответствие с член 56, като:

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) включват на професионалния 
уебсайт на бенефициера или сайтове в 
социални медии — когато такива 
съществуват – кратко описание на 

a) включват на професионалния 
уебсайт на бенефициера и сайтове в 
социални медии – когато такива 
съществуват – кратко описание на 
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операцията, пропорционално на 
равнището на подпомагането, 
включително на нейните цели и 
резултатите от нея, и открояват
финансовото подпомагане от Съюза;

операцията, пропорционално на 
равнището на подпомагането, 
включително на нейните цели и 
резултатите от нея, и изрично обявяват
финансовото подпомагане от Съюза;

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включват по ясно откроим начин 
изявление, подчертаващо 
подпомагането от фондовете, в 
документите и комуникационните 
материали, свързани с изпълнението на 
операцията и използвани за 
обществеността или за участниците;

б) включват по ясно откроим начин 
изявление на официалния(-те) език(-
ци) на държавата членка, 
подчертаващо подпомагането от 
фондовете, в документите и 
комуникационните материали, свързани 
с изпълнението на операцията и 
използвани за обществеността или за 
участниците;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) поставят на място, видимо за 
обществеността, табели или табла 
веднага щом започне изпълнението на 
операциите, включващо физически 
инвестиции или закупуване на 
оборудване, в следните случаи:

в) поставят на публично място и по 
видим начин табели или табла веднага 
щом започне изпълнението на 
операциите, включващо физически 
инвестиции или закупуване на 
оборудване, в следните случаи:

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за операции, които не попадат в г) за операции, които не попадат в 
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обхвата на буква в), поставят на място, 
видимо за обществеността, поне един 
хартиен или електронен плакат с 
минимален размер А3 с информация за 
операцията, подчертаващ 
подпомагането от фондовете,

обхвата на буква в), поставят на 
публично място и по видим начин поне 
един хартиен или електронен плакат с 
минимален размер А3 с информация за 
операцията, подчертаващ 
подпомагането от фондовете,

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за операции от стратегическо 
значение, чиито общи разходи 
надвишават 10 000 000 EUR, 
организират комуникационна проява и 
ангажират своевременно Комисията и 
отговорния управляващ орган.

д) за операции от стратегическо 
значение, чиито общи разходи 
надвишават 10 000 000 EUR, 
организират комуникационна проява, 
насочена към широка аудитория, и 
ангажират своевременно Комисията и 
отговорния управляващ орган.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато бенефициерът не 
изпълни задълженията си по член 42 
или параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
Комисията прилага финансова 
корекция, като анулира до 5 % от 
подпомагането от фондовете за 
съответната операция.

3. Бенефициерите и 
организациите, изпълняващи 
финансови инструменти представят 
доказателство на Комисията, че 
изпълняват своите задължения по 
член 42 или параграфи 1 и 2 от 
настоящия член. Когато 
бенефициерите и организациите, 
изпълняващи финансови 
инструменти не изпълняват 
задълженията си, държавата членка, 
по своя инициативи или по искане на
Комисията, прилага финансова 
корекция, като анулира до 5% от 
подпомагането от фондовете за 
съответната операция.
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането от фондовете за 
финансови инструменти, които 
инвестират в крайни получатели, както 
и всеки вид доход, генериран от тези 
инвестиции и който може да бъде 
отнесен към подпомагането от 
фондовете, може да се използва за 
диференцирано третиране на 
инвеститорите, работещи съгласно 
принципа на пазарната икономика, чрез 
подходящо поделяне на рисковете и 
печалбата.

1. Подпомагането от фондовете за 
финансови инструменти, които 
инвестират в крайни получатели, както 
и всеки вид доход, генериран от тези 
инвестиции и който може да бъде 
отнесен към подпомагането от 
фондовете, може да се използва за 
диференцирано третиране на 
инвеститорите, работещи съгласно 
принципа на пазарната икономика, чрез 
подходящо поделяне на рисковете и 
печалбата, като се взема предвид 
принципът на доброто финансово 
управление.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират 
законосъобразността и редовността на 
разходите, включени в отчетите, които 
се представят на Комисията и 
предприемат всички необходими 
действия, за да предотвратят, открият, 
коригират и докладват нередности, 
включително измами.

2. Държавите членки гарантират 
законосъобразността и редовността на 
разходите, включени в отчетите, които 
се представят на Комисията и 
предприемат всички необходими 
действия, за да предотвратят, открият, 
коригират и докладват нередности, 
включително измами. Държавите 
членки си сътрудничат изцяло с 
OLAF и ако е приложимо, с Евроюст 
и Европейската прокуратура в 
съответствие с Регламент xxx/xxx 
(новия регламент за Евроюст) и 
Регламент 2017/1939.

Изменение 103

Предложение за регламент
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Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки гарантират 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг и на данните за 
показателите. Те гарантират, че 
където е приложимо, данните се 
събират, групирани по пол.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от ЕФМДР, 
ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се 
прилага от 1 януари 2023 г.

За програмите, подпомагани от ЕФМДР, 
ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се 
прилага от 1 януари 2022 г.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Без да се засяга член 63, 
параграф 6, Комисията предвижда 
система за разглеждане на жалби, 
достъпна за всички граждани на 
Съюза и заинтересовани страни на 
всички етапи на подготовката и 
изпълнението на програмите, 
включително мониторинг и оценка. 
При създаването на система за 
разглеждане на жалби Комисията 
гарантира нейното ефективно 
функциониране, като взема предвид 
следните аспекти:

a) видимост с цел лесно намиране на 
информацията;

б) своевременност с цел навременно 
разрешаване на жалбите;
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в) достъпност, включително 
пропагандиране на системата за 
разглеждане на жалби, по-специално 
на местно и регионално ниво, както и 
сред организациите на гражданското 
общество;

г) способност за реагиране с цел 
уведомяване на жалбоподателите за 
допустимостта на жалбите им;

д) обективност, по-специално 
оперативна независимост от други 
структури;

е) средства за правна защита, 
информация относно резултата от 
жалбата;

ж) възможност за преразглеждане, 
включително за случаите, разгледани 
в член 63, параграф 6, в случай че 
жалбоподателят или Комисията не 
са удовлетворени от резултата.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантира, че системата за 
контрол и административни 
проверки е изготвена така, че да 
улесни участието на местните 
общности и ефективното изпълнение 
на управляваните от общностите 
стратегии;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) гарантира изпълнението на 
интегрирането на принципа на 
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равенство между половете в 
програмата;

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган определя и 
прилага критерии и процедури за 
подбор на операции, които са 
недискриминационни, прозрачни, 
гарантират равенство между половете и 
вземат предвид разпоредбите на 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз и принципа на 
устойчивото развитие и на политиката 
на Съюза в областта на околната среда в 
съответствие с член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС.

Управляващият орган определя и 
прилага критерии и процедури за 
подбор на операции, които са 
недискриминационни, прозрачни, 
гарантират равенство между половете и 
зачитането на достиженията на 
правото на Съюза и вземат предвид 
разпоредбите на Хартата за основните 
права на Европейския съюз и принципа 
на устойчивото развитие и на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда в съответствие с член 11 
и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) прави оценка на 
съответствието с Хартата за
основните права на Европейския съюз, 
както е посочено в точка 4 от 
Известието на Комисията (2016/C 
269/01) относно насоки за 
гарантиране на зачитането на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз при прилагането на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове;

Изменение 110
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Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Одитният орган отговаря за 
провеждането на одити на системите, на 
операциите и на счетоводните отчети, за 
да се осигури независима увереност за 
Комисията във връзка с ефективното 
функциониране на системите за 
управление и контрол и 
законосъобразността и редовността на 
разходите, включени в представените на 
Комисията отчети.

1. Одитният орган отговаря за 
провеждането на одити на системите, 
одити на операциите, включително 
одити на изпълнението, проверяващи 
обхвата на програмите, и одити на 
счетоводните отчети, за да се осигури 
независима увереност за Комисията във 
връзка с ефективното функциониране на 
системите за управление и контрол и 
законосъобразността и редовността на 
разходите, включени в представените на 
Комисията отчети.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Одитите на операциите 
обхващат също и изпълнението на 
операциите, свързано с техния 
приобщаващ и недискриминационен 
характер по отношение на членовете 
на социални групи в неравностойно 
положение.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Комисията трябва да извърши 
допълнителни проверки след 
получаване на информация, че 
разходите в дадено заявление за 
плащане е възможно да са свързани с 
нередност.

б) Комисията трябва да извърши 
допълнителни проверки след 
получаване на информация, че 
разходите в дадено заявление за 
плащане е възможно да са свързани с 
нередност или измама.
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Изменение 113

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходите в заявленията за 
плащане са свързани с нередност, която 
не е била отстранена,

в) разходите в заявленията за 
плащане са свързани с нередност или 
измама, която не е била отстранена,

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
съответствие с Регламент xxx/xxx 
относно защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 91 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а

Прекратяване на споделено 
управление

1. Комисията спира договореностите 
на дадена държава членка за задачи по 
изпълнението, които се делегират на 
държавите членки за изпълнението 
на бюджета при споделено 
управление, посочени в член [62, 
параграф 1, буква б)] от [новия 
Финансов регламент], в случай на 
установяване на широко 
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разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
тази държава членка, в съответствие 
с [член 5 от Регламент xxx/xxx 
относно защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки]. Съответните 
задачи по изпълнението се 
управляват пряко от Комисията, 
както е посочено в член [62, 
параграф 1, буква а)] от [новия 
Финансов регламент].

2. Комисията отменя спирането на 
споделеното управление, след като 
широко разпространеното 
незачитане на принципите на 
правовата държава престане изцяло 
да съществува.

3. Комисията незабавно информира 
Европейския парламент и Съвета за 
всяко предприето действие съгласно 
параграф 1.

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 1 – подточка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Изразът „Финансирано от 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ или 
„Съфинансирано от Европейския съюз“ 
винаги трябва да се изписва изцяло и да 
бъде до емблемата.

1.2. Изразът „Финансирано от 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ или 
„Съфинансирано от Европейския съюз“ 
винаги трябва да се изписва изцяло на 
официалния(-те) език(-ци) на 
държавата членка и да бъде до 
емблемата.
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