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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2017)0825), 

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 

внесла предложението (C8-0433/2017), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 14 март 2018 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и също така 

становищата на комисията по бюджети и на комисията по икономически и 

парични въпроси (A8-0000/2018), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
2 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1)  Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

беше създадена с цел укрепване на 

капацитета на държавите членки за 

изготвяне и изпълнение на 

стимулиращи растежа административни 

и структурни реформи, включително 

чрез помощ за ефикасното и ефективно 

използване на фондове на Съюза. 

Подкрепата по програмата се 

предоставя от Комисията по искане на 

съответната държава членка и може да 

обхваща широк кръг области. 

Развитието на устойчиви икономики 

върху стабилни икономически и 

социални структури, които позволяват 

на държавите членки да поемат шокове 

и да се възстановяват бързо след тях, 

допринася за икономическото и 

социално сближаване. Изпълнението на 

институционалните, административните 

и поддържащите растежа структурни 

реформи е подходящо средство за 

постигането на такова развитие. 

(1)  Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

беше създадена с цел укрепване на 

капацитета на държавите членки за 

изготвяне и изпълнение на 

стимулиращи растежа административни 

и структурни реформи, включително 

чрез помощ за ефикасното и ефективно 

използване на фондове на Съюза. 

Подкрепата по програмата се 

предоставя от Комисията по искане на 

съответната държава членка и може да 

обхваща широк кръг области. 

Развитието на устойчиви икономики 

върху стабилни икономически и 

социални структури, които позволяват 

на държавите членки да поемат шокове 

и да се възстановяват бързо след тях, 

допринася за икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване. Изпълнението на 

институционалните, административните 

и поддържащите растежа структурни 

реформи и ангажираността на 

местно равнище към структурните 

реформи, които са от интерес за 

Съюза, и по-специално чрез местните 

и регионалните органи и социалните 

партньори, са подходящи средства за 

постигането на такова развитие. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3)  Укрепването на икономическото 

и социалното сближаване чрез 

засилване на структурните реформи е 

(3)  Укрепването на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване чрез структурни реформи, 
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от решаващо значение за успешното 

участие в Икономическия и паричен 

съюз. Това е от особено значение за 

държавите членки, чиято валута не е 

евро, в подготовката им за 

присъединяване към еврозоната. 

които са от интерес за Съюза, е от 

решаващо значение за успешното 

участие и засиленото сближаване в 

Икономическия и паричен съюз. Това е 

от особено значение за държавите 

членки, чиято валута не е евро, в 

подготовката им за присъединяване към 

еврозоната. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a)  Седем държави членки имат 

задължение съгласно Договора да се 

подготвят за участието в 

еврозоната, а именно България, 

Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, 

Чешката република и Швеция. Някои 

от тези държави членки са 

постигнали малък напредък към 

постигането на тази цел през 

последните години, което придава все 

по-голямо значение на подкрепата от 

Съюза за участие в еврозоната. Дания 

и Обединеното кралство не са 

задължени да се присъединят към 

еврозоната. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б)  Регионалните и местните 

органи трябва да играят важна роля в 

структурната реформа в степен, 

която зависи от конституционната 

и административната организация 

на всяка държава членка. 

Следователно е целесъобразно да се 

предвиди подходяща степен на 

участие и консултация с 

регионалните и местните органи в 

изготвянето и изпълнението на 

структурните реформи. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6)  С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. 

(6)  С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи, които са от интерес за 

Съюза, в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат, като се 

използва Инструментът за гъвкавост 

съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 1311/2013 на Съвета1a, до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. 

 ___________ 

 1a Регламент (EC, Евратом) 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 
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2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014–2020 (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 884). 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2017/825 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и поддържащите 

растежа структурни реформи в 

държавите членки, като предоставя 

подкрепа на националните органи за 

мерки, насочени към реформирането и 

укрепването на институциите, 

управлението, публичната 

администрация и икономическите и 

социалните сектори в отговор на 

икономическите и социалните 

предизвикателства с цел увеличаване на 

сближаването, конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия 

растеж, създаването на работни места и 

инвестициите, което също така ще ги 

подготви за участие в еврозоната, по 

специално в контекста на процедурите 

за икономическо управление, 

включително чрез подкрепа за 

ефикасното, ефективно и прозрачно 

използване на фондове на Съюза.“; 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и поддържащите 

растежа структурни реформи в 

държавите членки и да внесе 

европейска добавена стойност в 

области на политиката, свързани със 

споделена компетентност между 

Съюза и държавите членки, които все 

още не са обект на програми за 

техническа помощ, като предоставя 

подкрепа на публичните органи на 

държавите членки за мерки, насочени 

към реформирането и укрепването на 

институциите, управлението, 

публичната администрация и 

икономическите и социалните сектори в 

отговор на икономическите и 

социалните предизвикателства с цел 

увеличаване на сближаването, 

конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия 

растеж, създаването на работни места и 

инвестициите, което също така ще ги 

подготви за участие в еврозоната, по 

специално в контекста на процедурите 

за икономическо управление, 

включително чрез подкрепа за 

ефикасното, ефективно и прозрачно 

използване на фондове на Съюза.  
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Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2017/825 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а)  В член 5, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 гa)   да се подкрепи участието на и 

консултациите с местните и 

регионалните органи в подготовката 

и изпълнението на мерки за 

структурни реформи в степен, 

съизмерима с правомощията и 

отговорностите на тези регионални и 

местни органи в рамките на 

конституционната и 

административната структура на 

всяка държава членка. 

Or. en 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Предложението на Комисията има за цел да изменени Регламент (ЕС) 2017/825 с цел 

увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи 

(ППСР) и адаптиране на общата ѝ цел. Комисията избрала да направи това с оглед на 

големия брой искания от страна на държавите членки за финансиране на структурни 

реформи. 

 

По-специално актът за изменение цели да измени член 4 относно целта на ППСР чрез 

добавяне към целите на програмата на подкрепа за подготовката за членство в 

еврозоната  (думите „което също така ще ги подготви за участие в еврозоната“ се 

добавят към този член). Също така се въвежда член 5а, който позволява финансиране за 

подготвителни действия и дейности. 

 

Освен това общият финансов пакет за ППСР е увеличен от 142,8 милиона евро на 222,8 

милиона евро чрез използването на Инструмента за гъвкавост в многогодишната 

финансова рамка. Държавите членки ще могат да избират да допълват още ППСР чрез 

прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета за техническа помощ, с което общата 

сума става в размер на около 300 милиона евро. Регламентът за общоприложимите 

разпоредби вече позволява такова прехвърляне. 

 

Докладчикът счита, че от гледна точка на текста това е малка промяна на ППСР, но тя е 

много важна в политическо отношение. Деветнадесет държави членки вече са част от 

еврозоната. Седем държави членки имат задължение съгласно Договора да се подготвят 

за участието в еврозоната, а именно България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, 

Чешката република и Швеция. Някои от тези държави членки са постигнали малък 

напредък към постигането на тази цел през последните години, което придава все по-

голямо значение на подкрепата от ЕС за участие в еврозоната. Две държави членки не 

са задължени да се присъединят към еврозоната с оглед на тяхната клауза за неучастие 

в единната валута, а именно Дания и Обединеното кралство. Последното, разбира се, е 

поради оттеглянето от Европейския съюз през 2019 г. 

 

Докладчикът счита, че е важно да има по-голяма яснота както относно структурните 

реформи, които трябва да бъдат насърчавани, като се използва финансирането за 

сближаване, така и относно вероятното им въздействие върху ефективността на 

финансирането за сближаване. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от 

неравнопоставеността сред държавите – членки на ЕС, понастоящем се дължи на 

разликите по-скоро в държавите, отколкото между държавите. Следователно 

ефективното структурно преобразуване изисква поемане на ангажимент от страна на 

правителствата на различни равнища да работят заедно, за да улеснят съгласувани и 

интегрирани действия, съчетаващи различни елементи от политиките, за да се отговори 

на различните териториални нужди и предизвикателства във връзка с развитието. Като 

се има предвид, че държавите членки вече имат свои собствени инициативи за 

реформи, програмата следва да се съсредоточи върху мерки, които ще подпомогнат по 

най-добрия начин специфичните за всяка държава препоръки. 

 

Докладчикът подкрепя двата основни елемента на предложението, а именно 

увеличаването на бюджета за ППСР и включването в целите на програмата на 
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подготовката за членство в еврозоната. Поради това броят на измененията на 

предложението е ограничено на този етап. Тези изменения имат за цел да подчертаят 

значението на подкрепата за членството в еврозоната и да гарантират, че местните и 

регионалните органи могат да участват в по-голяма степен в проектите за структурни 

реформи. 


