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КРАТКА ОБОСНОВКА

Първата част на предложението на Комисията за регламент за определяне на линии за 
бъдещата политика на сближаване за периода 2014-2020 г. определя поредица от общи 
разпоредби, уреждащи всички структурни инструменти, обхванати от общата 
стратегическа рамка (ОСР). 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд 
(ЕСФ), Кохезионният фонд (КФ), Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
ще преследват, през следващия програмен период, взаимно допълващи се цели на 
политиката в съответствие с целите, изложени в стратегията „Европа 2020“.

Дори и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) скоро 
ще бъде призован да даде своя принос за постигането на стратегия за интелигентна, 
устойчива и приобщаваща Европа, за допълване на останалите инструменти на общата 
селскостопанска политика, политиката на сближаване и политиката в областта на 
рибарството.

Докладчикът приветства този нов подход, насочен към укрепване на стратегическия 
интегриран програмен процес и привеждащ го в съответствие със стратегията „Европа 
2020“. Въпреки това той счита, че следва да бъдат направени някои промени към 
законодателния текст с цел да се определят по-ясно приоритетите и изпълнителните 
органи и да се премахне всичко, което може да подлежи на неправилно тълкуване и да 
подрони ефективността на цялата политика на сближаване.

По-нататък е краткото изложение на основните промени към предложението на 
Комисията за регламент, предложени от докладчика.

1. Тематична концентрация

В рамките на новия структурен програмен период политиката на сближаване става 
основен инструмент, с който да се подкрепят основните приоритети на ЕС, определени 
в стратегията „Европа 2020“.  

Докладчикът приветства принципа на тематична концентрация по отношение на 
основните цели на стратегията за интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа. 
Въпреки това той се опасява, че липсата на гъвкавост в избора на цели може да постави 
под въпрос подходът отдолу-нагоре, типичен за политиката на сближаване, който 
позволява тази политика да бъде насочена към нуждите на отделните райони, които са 
основните двигатели на развитие, тъй като са по-дълбоко свързани с местните 
общности и техните потребности. 

2. Многостепенно управление

Предложението за регламент въвежда инструмента договор за партньорство -
документ, който, наред с други неща, определя стратегията, приоритетите и 
разпоредбите на държавата членка за използване на средства от общата стратегическа 
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рамка по ефективен и ефикасен начин. Договорът за партньорство се изготвя от 
държавата членка в сътрудничество с партньорите, изброени в член 5 на 
предложението.
Докладчикът изразява становището, че системата за управление, предложена от 
Комисията по отношение на включването на местните и регионалните партньори в 
изготвянето на договорите за партньорство, не спазва принципа на субсидиарност.

По-конкретно, органите, към които е насочена главно политиката на сближаване, и 
тези, които също така изпълняват политиката, т.е. местните и регионалните органи на 
държавите членки, получават същата роля като тази на икономическите и социалните 
партньори и асоциациите на гражданското общество. С други думи всички те са 
поставени на равни нога по начин, който не в синхрон с управленските отговорности, 
които имат местните и регионалните органи във връзка с политиката на сближаване.     

С оглед на тези размисли, докладчикът призовава за включване в по-голяма степен на 
местните органи, и по-специално на регионалните органи. 

3. Макроикономически условия

В своето предложение Комисията предвижда затягане на правилата относно 
макрофискалните условия, които, като последна възможност, правят частичното или 
цялостното изплащане на средства предмет на спазване на новите мерки за прилагането 
на Пакта за стабилност и растеж.

Докладчикът се противопоставя напълно на тази разпоредба и следователно предлага 
тя да бъде заличена. Рискът е, че макроикономическите условия ще прехвърлят вината 
за неизпълнението на условията, предвидени като част от мерките за икономическо 
сближаване, върху местните и регионалните органи, докато отговорността се пада на 
самите държави членки.  

4. Резерв за изпълнение

Предложението на Комисията предвижда установяването на във всяка държава членка 
на резерв за изпълнение, равен на 5% от общите разпределени средства за нея, който 
трябва да бъде замразен за целия програмен период докато Комисията провежда 
преглед на изпълнението през 2019 г. 

Докладчикът се противопоставя на тази разпоредба, тъй като се опасява, че този 
механизъм може в края на краищата да изкуши държавите членки да определят цели, 
които са особено скромни и следователно лесни за постигане, с цел да получат 
допълнително финансиране. 

5. Обща стратегическа рамка

Механизмите за координиране на средствата и общите цели на Европейския съюз по 
отношение на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж са определени в общата 
стратегическа рамка. В предложението си Комисията заявява, че този важен 
стратегически документ трябва да бъде приет посредством делегиран акт. 
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Докладчикът счита, че правният статут на общата стратегическа рамка във вида, в 
който е предложен, е неподходящ. Чрез делегирани актове законодателят предоставя на 
Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които 
допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт. 

Следователно докладчикът призовава за това, общата стратегическа рамка да бъде 
приета съгласно обикновената законодателна процедура и да бъде поставена в 
специално приложение към регламента. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на Съюза 
като ключови действия за фондовете по 
ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите-
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, посочена в Приложение Іа на 
настоящия регламент, която изразява 
целите на Съюза като ключови действия 
за фондовете по ОСР, с цел да осигури 
по-ясна стратегическа посока на 
процеса на програмиране на нивото на 
държавите-членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза, като се вземе предвид 
принципът на териториалност и на 
многостепенно управление и 
специфичните особености, посочени в 
член 349 от ДФЕС относно най-
отдалечените региони.

Изменение 2



PE483.804v02-00 6/37 AD\901582BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава-членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка всяка държава-членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите-членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 

(17) Държавите-членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия, 
чието съдържание да има връзка и 
пряко да въздейства върху 
ефективното използване на 
фондовете по ОСР, с цел да се 
гарантира, че са налице рамковите 
условия, необходими за ефективно 
използване на подкрепата на Съюза. 
Изпълнението на тези предварителни 
условия следва да се оцени от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
програмите. В случаите, в които не е 
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плащанията към програмата. изпълнено дадено предварително 
условие, Комисията следва да има 
правомощието да спре плащанията към 
програмата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите-членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да 
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите-членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г.

Обосновка 

Последица от предложеното заличаване на членове 18 до 20.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР 
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета 
за работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена 
държава-членка не предприеме 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическо управление, 
Комисията следва да има правото да 
спре всички или част от плащанията 
и поетите задължения. Решенията 
относно спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава-
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите-членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава-членка. Спиранията следва 

заличава се
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да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава-членка веднага щом 
държавата-членка предприеме 
необходимото действие.

Обосновка 

Последица от предложеното заличаване на член 21.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма.

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постижими и 
съгласувани по отношение на 
програмните цели и финансовите 
средства, следва да бъде направена 
предварителна оценка на всяка 
програма въз основа и на миналия 
опит.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава-членка.

заличава се
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, по 
правило не следва да се прехвърлят 
ресурси между различните региони, 
освен при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 30 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално трябва да се 
проведе само един одит, в случаите 
когато общите допустими разходи за 
дадена операция са под 200 000 EUR. 
Независимо от това следва да бъде 
възможно одити да се провеждат във 
всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност или измама 
или като чат от одитна извадка след 
приключване на операцията. С цел 
нивото на одитиране от Комисията да 
бъде пропорционално на риска 
Комисията следва да може да намалява 
одитната си работа по отношение на 
оперативни програми, в които няма 
значими недостатъци или при които 
може да се разчита на одитиращия 
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одитиращия орган. орган.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на резерва 
за изпълнение, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите-членки 
относно процедурата за докладване на 

С цел да бъдат допълнени и изменени 
някои несъществени елементи от 
настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, допълнителни правила 
относно отпускането на резерва за 
изпълнение, определянето на районите и 
населението, обхванато от стратегиите 
за местно развитие, подробните правила 
относно финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите-членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
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нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите-членки и — в случай на 
отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите-членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите-
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави-членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава-членка 
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задължения по държави-членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава-членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава-членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава-членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и препоръките за 
отделните държави, изготвени съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
съответните препоръки на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора.

1. Чрез многогодишни програми, които 
създават взаимодействия и допълват 
националните, регионалните и местните 
интервенции, фондовете по ОСР 
предоставят подкрепа за изпълнението 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като отчитат Интегрираните 
насоки и препоръките за отделните 
държави, изготвени съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепата от фондовете по ОСР се 
реализира в тясно сътрудничество 
между Комисията и държавите-членки.

3. Подкрепата от фондовете по ОСР се 
реализира в тясно сътрудничество 
между Комисията и държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите-
членки осигуряват координацията 
между фондовете по ОСР и 
координацията с други политики и 
инструменти на Съюза, включително 
тези от рамката на Съюза за външна 
дейност.

6. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите-
членки осигуряват координацията 
между фондовете по ОСР и 
координацията с други политики и 
инструменти на Съюза, включително 
тези от рамката на Съюза за външна 
дейност, и гарантират съгласуваност 
на политиките за развитие в 
съответствие с член 208 от ДФЕС.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава-членка организира
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадените 
държави членки и регионалните и 
местните органи организират
партньорство със следните партньори:

а) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи; 

а) други публични органи; 

б) икономическите и социалните 
партньори; и

б) икономическите и социалните 
партньори; и

в) структурите, представляващи в) структурите, представляващи 
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гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

Обосновка 

Регионалните и местните органи са включени в партньорството при равни условия с 
държавите членки.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията, и 
други структури като 
неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
действащи в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки или 
регионалните правителства със 
съответните правомощия, включват 
в партньорството тези институции, 
организации или групи, които могат 
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да окажат въздействие върху 
изпълнението на програмите или да 
бъдат засегнати от тях. Специално 
внимание се обръща на групите, 
които могат да бъдат засегнати от 
програмите и да изпитат 
затруднения да им окажат 
въздействие, по-специално на най-
уязвимите и маргинализирани групи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите-
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки и компетентните регионални 
правителства привличат партньорите, 
представляващи различни 
териториални равнища в държавите 
членки, във всички етапи на 
подготовка на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и във всички етапи на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки следва да 
гарантират, че партньорите 
получават подкрепа за изграждане на 
капацитет с оглед предоставяне на 
възможност за ефективно участие в 
партньорството и в процеса на 
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публична консултация.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в член 11 от 
Договора.

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 
интегрираното устойчиво развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за опазване и подобряване на 
околната среда, както е предвидено в 
член 11 от  ДФЕС, като се отчита 
принципът „замърсителят плаща“ и се 
избегнат бъдещите външни разходи за 
европейското общество.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология. 
Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 

Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология. 
Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
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член 143, параграф 3. член 143, параграф 3. Гарантира се 
също така устойчивост по 
отношение на запазването и 
създаването на работни места.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективността на 
ресурсите,

(6) опазване на околната среда и 
културното наследство и насърчаване 
на ефективността на ресурсите,

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В резултат на специфичните анализи 
във връзка с тематичните цели всяка 
държава членка трябва да обосновава 
видовете и нивата на подкрепа в 
рамките на всички мерки. 

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза целите и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж ще бъдат изразени с помощта 
на обща стратегическа рамка като 

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза общата 
стратегическа рамка, посочена в 
Приложение Іа от настоящия 
регламент, предоставя координация 
на фондовете по ОСР с цел постигане 
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ключови действия за фондовете по 
ОСР.

на целите и целевите показатели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Обосновка 

Хоризонтално изменение. Ако бъде прието, позоваванията на общата стратегическа 
рамка се преобразуват в позовавания на новото приложение навсякъде в текста. 

Общата стратегическа рамка се включва в основния акт.     

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 142 относно общата 
стратегическа рамка в 3-месечен срок 
от приемането на настоящия 
регламент.

Общата стратегическа рамка е посочена
в Приложение Іа.

При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегиран акт в съответствие с член 142 
преразгледана обща стратегическа 
рамка. 

При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, изменя с 
делегиран акт в съответствие с член 142 
общата стратегическа рамка, посочена 
в Приложение Іа. 

В 6-месечен срок след приемането на 
преразгледаната обща стратегическа 
рамка държавите-членки предлагат, 
когато е необходимо, изменения в 
техните договори за партньорство и 
програми с цел да осигурят тяхната 
съгласуваност с преразгледаната обща 
стратегическа рамка.

В 6-месечен срок след приемането на 
преразгледаната обща стратегическа 
рамка държавите-членки предлагат, 
когато е необходимо, изменения в 
техните договори за партньорство и 
програми с цел да осигурят тяхната 
съгласуваност с преразгледаната обща 
стратегическа рамка.

Обосновка 

Хоризонтално изменение. Ако бъде прието, позоваванията на общата стратегическа 
рамка се преобразуват в позовавания на новото приложение навсякъде в текста. 
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Общата стратегическа рамка се включва в основния акт. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка подготвя 
договор за партньорство за периода 
1 януари 2014—31 декември 2020 г.

1. Всяка държава членка подготвя, със 
съгласието на своите местни и 
регионални органи, договор за 
партньорство за периода 1 януари 
2014—31 декември 2020 г.

Обосновка 

Тъй като местните и регионалните органи финансират и управляват политиката на 
сближаване, те следва да изпълняват пълноправна роля при изготвянето, 
договарянето, прилагането и изменянето й. 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В държавите членки, в които 
съгласно националното право или 
някои административни разпоредби 
местните и регионалните органи 
действат като управляващ орган за 
оперативните програми, тези местни 
и регионални органи изпълняват 
пълноправна роля при изготвянето на 
договора за партньорство.

Обосновка 

Тъй като местните и регионалните органи финансират и управляват политиката на 
сближаване, те следва да изпълняват пълноправна роля при изготвянето, 
договарянето, прилагането и изменянето й. 
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава-членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
3-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

4. Всяка държава-членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
5-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

Обосновка 

Като се има предвид размерът и точното естество на исканата информация, това, 
че програмите трябва да бъдат представени по едно и също време с договора за 
партньорство (в съответствие с член 23, параграф 3) и необходимостта от 
ефективно и активно партньорство, е от съществено значение по-голяма времева 
рамка.   

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Договорът за партньорство се 
подлага на публична консултация, 
преди да бъде внесен в Комисията.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – буква a – тире iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) ориентировъчния размер на 
отпусната подкрепа от Съюза по 
тематични цели на национално равнище 
за всеки от фондовете по ОСР, както и 
общия ориентировъчен размер на 
подкрепата, предвидена за цели във 
връзка с изменението на климата;

(iv) ориентировъчния размер на 
отпусната подкрепа от Съюза по 
тематични цели на национално равнище 
за всеки от фондовете по ОСР, в 
съответствие с приоритетите, 
посочени в специфичните регламенти 
относно фондовете по ОСР, както и 
общия ориентировъчен размер на 
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подкрепата, предвидена за цели във 
връзка с изменението на климата;

Обосновка 

Приоритетите, определени в договорите за партньорство, не вземат връх над 
регламентите относно отделните фондове по ОСР, приети с обикновена 
законодателна процедура.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като там, 
където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на регионите 
с географските области, които са най-
тежко засегнати от бедност или които 
са изправени пред демографски 
предизвикателства, или на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като там, 
където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на 
договора за партньорство не по-късно от 
шест месеца след подаването му от 
държавата-членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. Договорът за партньорство не 
може да влиза в сила по-рано от 1 
януари 2014 г.

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на 
договора за партньорство не по-късно от 
шест месеца след подаването му от 
държавата-членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. Договорът за партньорство не 
може да влиза в сила по-рано от 1 
януари 2014 г. В решението си 
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Комисията се отнася до 
действителното участие на 
местните и регионалните органи, 
които са приканени да подпишат 
договора за партньорство в 
съответствие с институционалната 
система на всяка държава членка.

Обосновка 

Регионалните и местните органи са включени в партньорството при равни условия с 
държавите членки.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При целесъобразност Комисията 
може да приеме решение чрез актове 
за изпълнение, което позволява на 
държавите членки да започнат 
прилагането на специфичните 
програми по ОСР преди одобрението 
на договора на партньорство. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

Обосновка 

В специфични случаи следва да бъде възможно Комисията да предоставя частично 
„зелена улица“ за прилагането на специфични фондове, дори и условията за одобрение 
на договора за партньорство да не са изпълнени напълно.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато дадена държава членка 
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използва конкретен фонд чрез повече 
от една програма, договорът за 
партньорство може да бъде изменен 
съответно след одобряване на 
последната програма на тази 
държава членка.

Обосновка 

В контекста на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
държавите членки с федерално устройство обикновено изпълняват по няколко 
регионални програми, вместо една национална. Затова е подходящо да се предвиди 
опростена процедура за федералните държави членки за съответно изменение на 
техния договор за партньорство. Освен това промяната на една регионална програма 
вследствие на коментари на Комисията може да наложи промяна в договора за 
партньорство посредством тромавата административна процедура, описана в член 
15, параграф 3.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Държавите-членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности, както и принципите на 
субсидиарност и на многостепенно 
управление.

Обосновка 

Регионалните и местните органи са включени в партньорството при равни условия с 
държавите членки.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия. Тези 
предварителни условия следва 
задължително да са свързани тясно 
по съдържанието си с ефективното 
прилагане на фондовете по ОСР.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение

5 % от средствата, отпуснати на 
всеки от фондовете по ОСР и на всяка 
държава-членка, с изключение на 
средствата, отпуснати на целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по дял V от 
Регламента за ЕФМДР, 
представляват резерв за изпълнение, 
който се отпуска в съответствие с 
член 20. 

Обосновка 

Изменението премахва резерва за изпълнение, който би донесъл малка добавена 
стойност на програмирането, като същевременно е много тежък за изпълнение. 
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Разпределяне на резерва за изпълнение
1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в 
рамките на някоя от програмите не 
са постигнати етапните цели, 
определени за 2016 г., Комисията 
излиза с препоръки към съответната 
държава-членка.
2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава-членка на програмите 
и приоритетите, по които са 
постигнати етапните цели. 
Държавите-членки предлагат 
предоставянето на резерва за 
изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в 
решението на Комисията. 
Комисията одобрява изменението на 
съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава-членка не подаде 
информация в съответствие с член 
46, параграфи 2 и 3, резервът за 
изпълнение за съответните програми 
или приоритети не се отпуска. 
3. В случай че вследствие на преглед 
на изпълнението са налице 
доказателства, че по даден 
приоритет не са постигнати 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението, Комисията може да 
спре по дадения приоритет всички 
междинни плащания или част от 
тях в съответствие с процедурата, 
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определена в правилата за отделните 
фондове.
4. В случай че въз основа на прегледа 
на окончателния доклад за 
изпълнението на програмата 
Комисията установи сериозно 
неизпълнение на целите, определени в 
рамката на изпълнението, тя може 
да приложи финансова корекция по 
отношение на съответните 
приоритети в съответствие с 
правилата за отделните фондове. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 с оглед определянето на 
критериите и методологията за 
определяне на нивото на финансовата 
корекция, която трябва да бъде 
приложена.
5. Параграф 2 не се прилага за 
програми по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
към дял V от Регламента за ЕФМДР.

Обосновка 

Последица от предложеното заличаване на член 18.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Обосновка 

Позоваванията на макроикономическите условия следва да бъдат адаптирани в целия 
текст.

Изменение 40
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяка програма се определят 
приоритети, като се посочват 
специфични цели, финансови кредити за 
подкрепата от фондовете по ОСР и 
съответстващото им национално 
съфинансиране.

2. Във всяка програма се определят 
приоритети, като се посочват 
специфични цели, финансови кредити за 
подкрепата, получена от един или 
повече фондове по ОСР, посочени в 
член 1, и съответстващото им 
национално съфинансиране. Когато 
дадена програма получава подкрепа от 
повече от един фонд, може да бъде 
определен водещ фонд, като в този 
случай текущите разходи се 
финансират от водещия фонд и се 
прилагат правилата за финансово 
управление на водещия фонд.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) показатели, свързани с 
въздействието на операциите върху 
околната среда и изменението на 
климата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите.

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите. Партньорите, посочени в 
член 5, са подходящо представени в 
този комитет. 
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Обосновка 
Настоящото изменение е с цел поддържане на приемственост с предишните 
програмни периоди и се основава на необходимостта от въздържане от по-
нататъшно източване на бюджетите на органите на обществения сектор, които, 
тъй като не могат да включат ДДС в сметките си, могат да изложат на опасност 
прилагането на операциите и в крайна сметка ефективността на политиките, които 
трябва да подкрепят.
Освен това предложението поема изменение, прието от комисията по земеделие и 
развитие на селските райони по отношение на предложението за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, за което се очаква окончателно приемане.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение, поемането на бюджетни 
задължения се извършва след 
приемането на решението на 
Комисията за изменение на 
програмата.

заличава се
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Обосновка 

Последица от предложеното заличаване на член 18.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) региони в преход, чийто БВП на 
глава от населението е между 75 % и 
90 % от средния БВП на ЕС—27;

заличава се

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони, 40 % за 
регионите в преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава-членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата за 
дадена държава-членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 

заличава се
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нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ възлиза на 2 500 000 000 EUR.
Комисията приема решение чрез акт 
за изпълнение, в който се определя 
размерът на сумата, която следва да 
бъде прехвърлена от разпределеното 
за всяка държава-членка финансиране 
от структурните фондове за целия 
период във всяка от държавите-
членки. Разпределените на всяка 
държава-членка финансови средства 
по структурните фондове се 
намаляват съответно.
Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
структурните фондове, упомената в 
първа алинея, се вписват в 
съответните бюджетни редове на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] за 
бюджетната 2014 г.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

заличава се

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава-членка 

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава членка 
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за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и за по-силно 
развитите региони, не могат да се 
прехвърлят между отделните категории 
региони.

за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и за по-силно 
развитите региони, по принцип не могат 
да се прехвърлят между отделните 
категории региони.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава-членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава-членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 30 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
при спазване на граница от 20 % от 
финансирането на Съюза за всяка 
приоритетна ос на една оперативна 
програма — част от операция, разходите 
по която са допустими за подкрепа от 
другия фонд въз основа на правилата за 
допустимост, прилагани за този фонд, 
при условие че те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) създаването на единен уебсайт или 
на единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка 
и достъп до тях;

(a) създаването на единен уебсайт или 
на единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка 
и достъп до тях; този уебсайт или 
портал се актуализира незабавно, ако 
бъдат направени промени;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информирането на потенциалните 
бенефициери относно възможностите за 
финансиране в рамките на оперативните 
програми;

б) информирането на потенциалните 
бенефициери относно възможностите за 
финансиране в рамките на оперативните 
програми, като се използва набор от 
достъпни методи;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007-
2013 г. е бил под 75 % от средния за 
ЕС—25 през референтния период, но
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27.

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, които през периода
2007—2013 г. са били подпомагани по 
цел „Сближаване“ и чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27;
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишава 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно член 
131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишава 
200 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно член 
131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение –I (ново) - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата рамка е да 
служи съгласно член 10 като средство 
за координиране, интегриране и 
балансиране на целите на различните 
политики в специфичните регионални 
контексти, и по-специално като 
средство за координиране и 
балансиране на инвестиционните 
приоритети и тематичните цели, 
посочени в член 9, и без да се 
нарушават приоритетите и целите, 
посочени в регламентите за 
отделните фондове.

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение –І (ново) – част 1 – раздел 1.2 – параграф 1.2.4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят големи 
инвестиции в инфраструктурата на 
държавите членки и регионите, за да 
изпълнят изискванията на 
Рамковата директива за водите и 
други приложими директиви. 
Съществуват технологични решения, 
насочени към подпомагане на 
устойчивите действия, като се 
създават и нови такива, следователно 
ЕФРР трябва да продължи да оказва 
подкрепа за научните изследвания в 
тази област. Тази подкрепа трябва да 
има за цел да допълни мерките, 
обхванати от „Хоризонт 2020“. 
Финансирането на действия, 
засягащи биологичното разнообразие, 
може също така да бъде осигурено 
чрез ЕЗФРСР и ЕФМДР. ЕЗФРСР 
може също така да бъде използван за 
предоставяне на подкрепа за 
устойчиво управление на природните 
ресурси, насърчаване на трансфера на 
познания иновациите, насърчаване на 
конкурентоспособността на селското 
стопанство и приобщаващото 
развитие на селските райони.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение V – параграф 3 – алинея 3.1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган прави 
необходимото потенциалните 
бенефициери да бъдат информирани 
поне за следното:

2. Управляващият орган прави 
необходимото потенциалните 
бенефициери да бъдат информирани по 
различни и лесно достъпни канали
поне за следното:

Изменение 59
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Предложение за регламент
Приложение V – параграф 3 – алинея 3.1 – точка 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) всички промени в данните в букви 
а) до г) най-малко три месеца преди да 
влязат в сила;
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