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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия предлага всеобхватен регламент за установяване на 
общоприложими правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) (фондове по ОСР). Предложението е разделено на две части: 
общоприложими правила за всички фондове по ОСР и общи правила, приложими към 
ЕФРР, ЕСФ и КФ.

Докладчикът приветства възприетия подход. Еднородният набор от правила по 
отношение на петте фонда по ОСР следва да спомогне за създаването на 
взаимодействия, да направи изпълнението и контрола на проектите по-лесни и да 
намали административната тежест за бенефициерите, държавите членки и Комисията.

Резултатите от изпълнението на политиката на сближаване се подобряват чрез 
предварителни и последващи условия. Въпреки че докладчикът принципно подкрепя 
тези идеи, е необходимо да се гарантира, че съответните условия няма да създадат 
ненужна, нова, административна тежест.

Докладчикът подчертава необходимостта Регламентът за общоприложимите 
разпоредби да бъде приведен в съответствие с Финансовия регламент, който все още е 
обект на преговори. Следователно пълната съгласуваност между двата регламента ще 
трябва да бъде осигурена на по-късен етап от законодателната процедура.

Докладчикът подкрепя по-нататъшното опростяване, което включва хармонизиране на 
правилата за допустимост и на системите за управление и контрол между различните 
фондове, въвеждане на опростени правила за възстановяване на разходите и по-широко 
използване на „опростени разходи“, като еднократна обща сума или единни ставки. 
Следва също така да бъде подкрепено преминаването към „e-Cohesion“, което 
позволява на бенефициерите да подават информация електронно.

Комисията предложи също така подкрепата за предприятия и проекти, за които се 
очаква да генерират значителна финансова възвращаемост, да се извършва основно 
чрез иновативни финансови инструменти. 

При все това някои аспекти на предложението заслужават допълнително обсъждане:

По отношение на предлаганите макроикономически условия е уместно да се отбележи, 
че Парламентът не участва в процедурата на вземане на решения относно спирането на 
финансиране от фондовете; добавената стойност на тази мярка също е спорна, тъй като 
тя може да доведе до положение, при което регионите ще бъдат наказвани за грешки, 
извършени от държавите членки и ще се взимат средства от регионите, в момент когато 
е необходимо да се преодоляват техните бюджетни дефицити. Ето защо докладчикът 
предлага заличаването на съответното условие.

Общата стратегическа рамка преобразува 11-те тематични цели на регламента в 
ключови действия за фондовете по ОСР. Комисията е оправомощена да приема 
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посочената рамка чрез делегиран акт. Докладчикът оспорва използването на 
делегирани актове, тъй като последните се предвиждат единствено по отношение на 
несъществени елементи на законодателен акт. Общата стратегическа рамка е повече от 
това и съответно следва да бъде приета като приложение към настоящия регламент.

Докладчикът изразява загриженост, че въвеждането на резерв за изпълнение може да 
подтикне държавите членки да занижат амбициите си по отношение на целите, които 
трябва да бъдат постигнати, за да бъдат сигурни, че тогава ще отговарят на условията 
за резерва за изпълнение. Докладчикът смята, че предлаганата процедура може да 
доведе до сериозни проблеми по отношение на изпълнението поради липсата на време 
в края на програмния период.

Комисията предлага също така регионите, чийто БВП на глава от населението (за 
периода 2007–2013 г.) е под 75 % от средния БВП на ЕС—25, но чийто БВП на глава от 
населението е над 75 % от средния БВП за ЕС—27, да получават средства от 
структурните фондове, равни на поне две трети от размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства. В допълнение тази нова категория включва региони с 
БВП между 75 и 90%. Докладчикът изразява съмненията си относно този подход на 
уравниловка и предлага по-пропорционално разпределяне по формулата „колкото по-
нисък е БВП на глава от населението, толкова по-висок е гарантираният дял от 
разпределяните за 2007–2013 г. средства“.

Що се отнася до последствията за бюджета, в член 83 Комисията предлага да 
предостави 336 020 492 848 евро, по цени от 2011 г., за периода от 2014 до 2020 г. за 
ЕФРР, ЕСФ и КФ, разпределени както следва:

В млрд. евро, постоянни цени от 2011 
г.)

МФР
2007-2013 г.

Предложение на 
Комисията

МФР за периода 
2014–2020 г.

Разлика в %

Региони по цел 
„Сближаване“

ЕФРР+ЕСФ

202,9 162,6 - 20 %

Региони в режим на 
постепенно прекратяване(по 

цел „Сближаване“) + 
региони в режим на 

постепенно въвеждане на 
финансирането (по цел 

„Конкурентноспособност“) 
за 2007–2013 г./ 

Региони в преход за 2014–
2020 г.

(ЕФРР+ЕСФ)

25,9 38,9 +50 %

Региони по цел 44,3 53,1 + 20 %
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„Конкурентноспособност“/ 
по-силно развити региони 

(ЕФРР+ЕСФ)
Териториално 

сътрудничество
(ЕФРР)

8,9 11,7 +31 %

Кохезионен фонд 71 68,7 - 3 %
Допълнителни средства, 

отпуснати за най-
отдалечените и слабо 

населените региони за 2014–
2020 г.
(ЕФРР) 

0,9

ОБЩО 354 336 -5,3 %
Поради закръгляването е възможно сборът от цифрите да не съвпада с данните, посочени в графа 
„Общо“

Докладчикът изразява загриженост относно цялостното намаление с 18 милиарда евро 
в постоянни цени от 2011 г. за политиката на сближаване в сравнение със стойностите 
за МФР за периода 2007–2013 г., предвид на доказаната добавена стойност на 
политиката на сближаване на ЕС. Докладчикът припомня позицията на Европейския 
парламент, изразена в резолюцията на специалната комисия по политическите 
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. 
(SURE), че размерът на средствата, разпределени за политиката на сближаване през 
финансовия програмен период 2007–2013 г., следва най-малко да бъде запазен през 
следващия период.

Определеният в законодателното предложение финансов пакет съставлява единствено 
указание за законодателния орган и не може да бъде фиксиран, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 
в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет съставлява 
единствено указание за 
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законодателния орган и че той не 
може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция 
за бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличаване на 
средствата за следващата МФР с 
поне 5 % спрямо равнището от 
2013 г., ще може да бъде направен 
само ограничен принос към 
постигането на договорените цели на 
Съюза и поетите от него 
ангажименти, както и на принципа 
за солидарност на Съюза; призовава 
Съвета, в случай че той не споделя 
този подход, да посочи ясно кои от 
неговите политически приоритети 
или проекти биха могли да бъдат 
изцяло изоставени, въпреки 
доказаната си европейска добавена 
стойност;
______________
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1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1в (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1в. припомня по-специално, че в 
същата резолюция Европейският 
парламент изтъкна, че „успешната и 
силна политика на сближаване се 
нуждае от подходящо финансово 
обезпечаване“ и стига до 
заключението, че „сумите, 
разпределени за нея за текущия 
програмен период, следва поне да 
бъдат запазени и през следващия 
период“;

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
подчерта, че „европейската добавена 
стойност от политиката на 
сближаване, тъй като тя 
представлява добре установен 
механизъм за създаване на растеж и 
работни места, както и основен 
инструмент за сближаване, 
устойчиво развитие и солидарност, и 
е една от най-важните, видими и 
успешни политики на Съюза в 
продължение на десетилетия“. 
Европейският парламент изтъкна 
обаче, че „модерната политика на 
сближаване трябва да предприеме 
редица структурни реформи, по-
специално с цел опростяване, да 
отговоря на основните 
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предизвикателства, пред които се 
изправя Съюзът, и да насърчава 
допълнителните ефекти от 
сътрудничеството с други политики 
и инструменти по места“. 
Европейският парламент изрази 
своето убеждение, че „политиката на 
сближаване на ЕС следва да 
продължи да обхваща целия ЕС, 
предоставяйки достъп до ресурси, 
опит и подпомагане на всички региони 
на ЕС“. 

Обосновка

Параграф 64 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. озаглавена 
„Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
освен това подчерта, че „успешната 
и силна политика на сближаване се 
нуждае от подходящо финансово 
обезпечаване, като сумите, 
разпределени за нея за текущия 
програмен период, следва поне да 
бъдат запазени и през следващия 
период, за да се увеличат усилията за 
намаляване на различията в 
степента на развитие на регионите 
на ЕС“. Комисията обаче предлага 
намаляването на цялостния пакет на 
политиката за сближаване с 5,3 %, 
т.е. от 354 милиарда евро за периода 
2007–2013 г. на 336 милиарда евро за 
периода 2014–2020 г. (в постоянни 
цени от 2011 г.).
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Обосновка

Параграф 67 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
припомни, че „значението на 
политиката на сближаване е 
нараснало след влизането в сила на 
Договора от Лисабон и след нейното 
допълване с териториалното 
сближаване, като в този контекст 
счита, че трябва да се засилят всички 
форми на териториално 
сътрудничество (трансгранично, 
транснационално и 
междурегионално)“; подчерта, че 
макрорегионалното сътрудничество и 
стратегии също следва да бъдат 
разгледани;

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 2г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) В своята резолюция от 8 юни 2011 
г. Европейският парламент 
припомни, че „политиката на 
сближаване на ЕС има своя собствена 
мисия и цели, определени в член 174 
от ДФЕС, които надхвърлят 
приложното поле на стратегията 
„Европа 2020““; подчерта, че те 
следва да бъдат запазени през 
следващия програмен период, особено 
с оглед на трайната необходимост от 
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икономическо, социално и 
териториално сближаване в Съюза;

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 2д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
призна, че „съгласно Договора следва 
да се обръща специално внимание на 
селските райони, на районите, 
засегнати от индустриален преход, 
както и на регионите, страдащи от 
сериозни и трайни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
като най-северните региони с много 
ниска гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони, както и най-
отдалечените региони“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 2e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
призова „Комисията да определи 
междинна категория за 
времетраенето на следващия 
програмен период по отношение на 
регионите, в които БВП на глава от 
населението е между 75 % и 90 % от 
БВП на ЕС, за да им се осигури по-ясен 
статут и по-голяма сигурност в 
тяхното развитие“;
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да 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 членове 11 
и 19 от Договора. В съответствие с 
амбицията поне 20 % от бюджета на 
Съюза да бъдат предоставяни за цели 
във връзка с изменението на климата 
държавите членки следва да 
предоставят информация относно 
подкрепата за такива цели, като 
използват методология, приетата от 
Комисията чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да 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 членове 11 
и 19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и се 
свеждат до минимум бъдещи външни 
разходи. В съответствие с амбицията 
поне 20 % от бюджета на Съюза да 
бъдат предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели. Точният обхват на 
всеки от фондовете по ОСР се определя 
в правилата за отделните фондове и 
може да бъде ограничен само до някои 
от тематичните цели, определени в 
настоящия регламент.

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели. В своята резолюция 
от 8 юни 2011 г. Европейският 
парламент изрази убеждението си, че 
държавите членки и регионите следва 
да съсредоточат европейските и 
националните ресурси върху малък 
брой приоритети и проекти от 
истинско европейско значение, като 
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например научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите, в 
отговор на конкретните 
предизвикателства, пред които те са 
изправени. В този контекст 
Европейският парламент отправи 
искане Комисията да изготви 
конкретни предложения, за да се 
гарантира по-силно тематично 
концентриране на средствата за 
сближаване по приоритетите на 
„Европа 2020“, и счита, че следва да се 
създаде система, насочена в по-голяма 
степен към постигането на 
резултати, отколкото настоящата 
практика за „заделяне на средства“, 
като същевременно се гарантира 
надлежното отчитане на 
„специфичните за всеки регион“ 
потребности и приоритети. Точният 
обхват на всеки от фондовете по ОСР се 
определя в правилата за отделните 
фондове и може да бъде ограничен само 
до някои от тематичните цели, 
определени в настоящия регламент.

Обосновка

Параграф 68 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа.

Изменение 12

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 

(14) Общата стратегическа рамка,
както е посочена в приложение Х от 
настоящия регламент координира и 
балансира целите и приоритетите на
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж с целите на 
Договора за икономическо, социално и 
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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.

териториално сближаване. Целта на 
общата стратегическа рамка е 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.

Обосновка

Решенията относно общата стратегическа рамка следва да се вземат от 
законодателния орган.

Изменение 13

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, посочена в приложение Х от 
настоящия регламент и за да се 
гарантира принципът на 
многостепенно управление всяка
държава членка следва да изготви —
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.
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Изменение 14

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

Резервът за изпълнение ще доведе до поставянето на по-ниски цели и би могъл на 
създаде проблеми с изпълнението към края на програмния период.
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Изменение 15

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 

(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. 
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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

Изменението заличава възможността Комисията да спира плащанията, с цел да се 
избегне положение, при което регионите ще бъдат наказвани за грешки, извършени от 
държавите членки.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно равнище, е 
необходимо да бъде укрепено и 
улеснено местното развитие, 
движено на ниво общност, като 
бъдат заложени общи правила и 
тясно сътрудничество за всички 
фондове по ОСР. Отговорността за 
изпълнението на местните 
стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на 
местни групи за действие, 
включително съществуващи групи по 
„ЛИДЕР“, които представляват 
интересите на общността.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
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всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от 
заделените за тях средства през 2007—
2013 г. Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават дял от заделените за тях 
средства през 2007—2013 г., който е 
обратно пропорционален на техния 
БВП на глава от населението. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

Обосновка

Гарантираният минимален дял, който дадена държава членка получава в сравнение 
със заделените за нея средства през периода 2007– 2013 г. се определя пропорционално 
на нейния БНП на глава от населението, така че по-бедните държави членки да 
получават по-голям дял в проценти, отколкото по-богатите.

Изменение 18

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 

заличава се
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„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.

Обосновка

Вж. изменение 8.

Изменение 19

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 

(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, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти
(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 
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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 
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.

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 
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 20

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 21

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж са изразени като ключови 
действия за фондовете по ОСР, като 
за всяка тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и 
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава рамката, която координира и 
балансира целите и приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж с целите на Договора за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, като за 
всяка тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и 
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
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членки и на Съюза; ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза;

Обосновка

В съответствие с изменение 1 към съображение 14.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата 
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление, в който е 
определена стратегията на държавата 
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР за 
работа по стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и който е одобрен от Комисията 
след оценка и диалог с държавата 
членка;

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата 
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление, в който е 
определена стратегията на държавата 
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР за 
работа по стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
Договора за икономическо, социално и
териториално сближаване, и който е 
одобрен от Комисията след оценка и 
диалог с държавата членка;

Обосновка

В съответствие с изменение 2 към съображение 16.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) механизми за гарантиране на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с препоръките за отделните 
държави съгласно член 121, параграф 

е) механизми за гарантиране на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с националните програми за 
реформи и други съответни 
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2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 148, параграф 4 
от Договора.

стратегии;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12 – алинея 1 

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 се 
прилага към настоящия регламент.

Обосновка

Вж. изменение 6.

Изменение 25

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, както е 
транспониран съобразно националния
и регионален контекст на 
националните програми за реформи и 
други стратегии.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20

Разпределяне на резерва за изпълнение заличава се
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 
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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, 
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.
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Обосновка

Вж. изменение 8.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Условия във връзка с координацията 

на икономическите политики на 
държавите членки

1. Комисията може да изиска от 
дадена държава членка да преразгледа 
своя договор за партньорство и 
съответните програми и да 
предложи изменения в тях, когато 
това е необходимо: a) с цел подкрепа 
за изпълнението на препоръките на 
Съвета, отнасящи се до съответната 
държава членка и приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 
и/или член 148, параграф 4 от 
Договора, или за да се подкрепи 
изпълнението на мерките, отнасящи 
се до съответната държава членка и 
приети в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора; б) с цел 
подкрепа за изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава членка и 
приета в съответствие с член 126, 
параграф 7 от Договора; в) с цел 
подкрепа на изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава членка и 
приета в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
…/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], при условие че тези 
изменения се считат за необходими с 
цел спомагане за коригирането на 
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макроикономическите неравновесия, 
или г) с цел максимално увеличаване 
на въздействието на наличните 
фондове по ОСР по отношение на 
растежа и конкурентоспособността 
в съответствие с параграф 4, ако 
дадена държава членка отговаря на 
следните условия: i) предоставя ѝ се 
финансова помощ от Съюза съгласно 
Регламент (ЕС) № 407/2010 на 
Съвета; ii) предоставя ѝ се 
средносрочна финансова помощ от 
Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 
332/2002 на Съвета; iii) предоставя ѝ 
се финансова помощ под формата на 
заем от ЕМС в съответствие с 
Договора за създаване на европейски 
механизъм за стабилност.
2. В едномесечен срок държавата 
членка представя предложение за 
изменение на договора за 
партньорство и на съответните 
програми. Ако е необходимо, 
Комисията прави коментари в 
едномесечен срок от представянето 
на измененията, като в такъв случай 
държавата членка подава отново 
предложението си в едномесечен срок.
3. В случай, че Комисията не е 
направила коментари или 
коментарите ѝ са били отчетени 
задоволително, Комисията без 
ненужно забавяне приема решение за 
одобряване на измененията в договора 
за партньорство и съответните 
програми.
4. Чрез дерогация от параграф 1, в 
случаите когато на държава членка 
се предоставя финансова помощ в 
съответствие с параграф 1, буква г), 
която е свързана с програма за 
приспособяване, Комисията може без 
да е налице предложение от 
държавата членка да измени договора 
за партньорство и програмите с оглед 
максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
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фондове по ОСР имат за растежа и 
конкурентоспособността. За да 
гарантира ефективно изпълнение на 
договора за партньорство и 
съответните програми, Комисията 
се включва в тяхното управление, 
както е подробно определено в 
програмата за приспособяване или в 
меморандума за разбирателство, 
подписан със съответната държава 
членка.
5. В случаите, когато държавата 
членка не отговори на искането на 
Комисията, посочено в параграф 1, 
или не отговори задоволително в 
едномесечен срок от коментарите на 
Комисията, посочени в параграф 2, 
Комисията може в тримесечен срок 
след коментарите си чрез актове за 
изпълнение да приеме решение за 
спиране на част от плащанията или 
на всички плащания за съответните 
програми.
6. Комисията чрез актове за 
изпълнение спира част от 
плащанията или всички плащания 
или бюджетни кредити за 
съответните програми в случаите, 
когато: a) Съветът реши, че 
държавата членка не отговаря на 
специалните мерки, определени от 
Съвета в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора; б) Съветът 
реши в съответствие с член 126, 
параграф 8 или член 126, параграф 11 
от Договора, че съответната 
държава членка не е предприела 
ефективни действия да коригира 
прекомерния си дефицит; в) Съветът 
заключи в съответствие с член 8, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
…/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], че в два поредни случая 
държавата членка не е представила 
удовлетворителен корективен план за 
действие или Съветът приеме 
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решение, с което обяви 
несъответствие съгласно член 10, 
параграф 4 от посочения регламент; 
г) Комисията заключи, че държавата 
членка не е предприела мерки за 
изпълнението на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това реши да не 
разрешава отпускането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава членка; или д) Съветът 
на директорите на Европейския 
механизъм за стабилност заключи, че 
условията, с които е обвързана 
финансовата помощ по ЕМС под 
формата на заем от ЕМС за 
съответната държава членка, са 
изпълнени и вследствие на това реши 
да не отпуска подкрепата за 
стабилност, която ѝ е предоставена.
7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 
5 и параграф 6, Комисията гарантира, 
че спирането е пропорционално и 
ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните 
условия в съответната държава 
членка, и спазва равнопоставеното 
третиране на всички държави членки, 
по-специално по отношение на 
въздействието на спирането върху 
икономиката на съответната 
държава членка.
8. Комисията без забавяне отменя 
спирането на плащанията или 
бюджетните кредити в случаите, 
когато държавата членка предложи 
изменения в договора за партньорство 
и съответните програми съгласно 
поисканото от Комисията, 
Комисията ги одобри и, където е 
приложимо: a) Съветът реши, че 
държавата членка отговаря на 
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специалните мерки, определени от 
Съвета в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора; б)
процедурата при прекомерен дефицит 
се провежда при временно 
прекратяване в съответствие с член 
9 от Регламент (ЕО) № 1467/97 или 
Съветът реши в съответствие с член 
126, параграф 12 от Договора да 
отмени решението относно 
съществуването на прекомерен 
дефицит; в) Съветът е одобрил 
корективния план за действие, 
подаден от съответната държава 
членка в съответствие с член 8, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № […] 
[Регламента за ППН] или 
процедурата при прекомерно 
неравновесие е поставена в положение 
на временно прекратяване в 
съответствие с член 10, параграф 5 
от посочения регламент или Съветът 
приключи процедурата при 
прекомерно неравновесие в 
съответствие с член 11 от посочения 
регламент; г) Комисията заключи, че 
държавата членка е предприела мерки 
за изпълнение на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това разреши 
отпускането на финансовата помощ, 
предоставена на тази държава 
членка; или д) Съветът на 
директорите на Европейския 
механизъм за стабилност заключи, че 
условията, с които е обвързана 
финансовата помощ по ЕМС под 
формата на заем от ЕМС за 
съответната държава членка, са 
изпълнени, и вследствие на това реши 
да отпусне подкрепата за 
стабилност, която ѝ е предоставена. 
Същевременно Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията за повторното вписване в 
бюджета на спрените бюджетни 
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кредити в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020.

Обосновка

Вж. изменение 9.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действия за разпространяване на
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности също така допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
доколкото те са свързани с общите цели 
на настоящия регламент;

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с
организации на гражданското 
общество, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности също така допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
доколкото те са свързани с общите цели 
на настоящия регламент;

Изменение 30
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Предложение за регламент
Член 66 – алинея 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

Обосновка

В съответствие с изменение 15 към член 18 по предложение на докладчика.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се определят 
въз основа на съотношението между 
техния БВП на глава от населението, 
измерен с паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 през 
същия референтен период.

Трите категории региони се определят 
въз основа на съотношението между 
техния БВП на глава от населението, 
измерен с паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за последния наличен 
тригодишен период и към момента на 
влизане в сила на настоящия 
регламент, и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Обосновка

БНД, изчислен въз основа на данни за периода 2006—2008 г., както предлага 
Комисията, не може да се счита за показателен за икономическото състояние на 
държавите членки, тъй като той не обхваща последните 3 години (2009—2012 г.), 
когато значителен брой региони, особено тези от „икономическия юг“, бяха изложени 
на въздействието на безпрецедентна социално-икономическа криза. Следователно 
единствено използването на най-нови данни би могло да гарантира справедливо 
разпределение на средства от Кохезионния фонд.

Изменение 32
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Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за
периода 2007—2009 г., е по-нисък от
90 % от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за
последния наличен тригодишен 
период, към момента на влизане в 
сила на настоящия регламент, е по-
нисък от 90 % от средния БНД на глава 
от населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 82, параграф 2, алинея 2.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27, 
получават средства от структурните 
фондове, равни на най-малко две 
трети от размера на разпределените им 
за периода 2007—2013 г. средства.

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27, 
получават средства от структурните 
фондове, еквивалентни на дял от 
размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства, който 
е обратно пропорционален на техния 
БВП на глава от населението.

Обосновка

Вж. изменение 10.
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Изменение 34

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

Обосновка
Вж. изменение 8.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, чийто среден БВП 
на глава от населението за периода 
2007—2009 г. е бил под 85 % от средния 
за ЕС—27 през същия период и за най-
отдалечените региони;

б) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, чийто среден БВП 
на глава от населението за последния 
наличен тригодишен период към 
момента на влизане в сила на 
настоящия регламент е бил под 85 % 
от средния за ЕС—27 през същия 
период и за най-отдалечените региони;

Обосновка

В съответствие с изменения 9 и 10 към член 82, параграф 2, алинея 2 и параграф 3, 
алинея 1, буква б), съответно.
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