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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът желае да подчертае един важен аспект. Много въпроси, обхванати в 
Регламента за общите разпоредби (РОР), ще трябва да се съгласуват с Финансовия 
регламент, който е все още обект на преговори. Поради това докладчикът предпочита 
да не навлиза в големи подробности на този етап. Въпреки това той желае да подчертае, 
че следните области са важни в случая и ще трябва да се гарантира съответствие по-
специално за следните части от РОР:

- финансови инструменти (членове 32—40),
- правила за допустимост (членове 55—60),
- управление и контрол, включително акредитация (членове 62—63 и 112—118),
- уравняване на сметки и финансови корекции (членове 75—77 и 128—140).

Освен това докладчикът отбелязва, че РОР е разделен на две части. 
„Общоприложимите разпоредби“ се отнасят до правилата, приложими за всички 
обхванати фондове (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР), докато втората част определя 
„общи“ правила само за структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ) и за Кохезионния фонд.

Тази структура води до това, че много изменения могат да бъдат въведени или в частта 
относно „общоприложимите“ разпоредби, или в „общата“ част. Докладчикът възприе 
подхода да въведе измененията от по-широк характер в общоприложимата част, като 
изменя общата част с по-специфични предложения. Примери за изменения с по-широк 
характер са тези към членове 62, 74 или 77. Примери за изменения с по-специфичен 
характер са тези към членове 116 и 117, както и към членове 134—137.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Регламент (ЕС) № [...] на 
Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза1 определя общите принципи по 
отношение на прилагането на 
годишния бюджет на Съюза.  Поради 
това е необходимо да се осигури 
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съгласуваност между този регламент 
и разпоредбите на настоящия 
регламент.
___________
1 OВ L ….

Изменение 2

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.

Обосновка

Досега Комисията предлагаше в новата МФР 20 % от бюджета на ЕС да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с изменението на климата, но това все още предстои 
да се договаря, затова предварителното посочване на процент следва да отпадне.

Изменение 3

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 

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
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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.

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.
Ако тези спирания или корекции 
засягат държава членка, която 
изпитва сериозни затруднения във 
връзка с финансовата си стабилност 
или е застрашена от такива 
затруднения, то следва да е възможно 
въпросните средства да бъдат 
предоставени на държавата членка в 
рамките на отделна програма за 
растеж, управлявана от Комисията. 
Това следва да се извърши въз основа 
на съответните програми, но като се 
вземат предвид онези приоритети, 
които гарантират максимална
икономическа ефективност. Целта 
на този механизъм е да се избегне 
допълнително задълбочаване на 
икономическите затруднения.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19



PE480.661v02-00 6/36 AD\903303BG.doc

BG

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

(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 да се 
отменят и фондовете да се предоставят 
отново на съответната държава членка 
веднага щом държавата членка 
предприеме необходимото действие.
Ако за период, по-дълъг от три 
месеца, държава членка не е 
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предприела подходящи действия, 
Комисията следва да може 
контролирано да предостави 
спрените средства в рамките на 
програма, управлявана от самата 
Комисия. Това следва да се основава на 
приоритетите, свързани с 
максимално подпомагане на растежа, 
например по отношение на 
икономическата инфраструктура, за 
да се избегнат по-големи щети за 
регионалната икономика и 
социалното положение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) По искане на заинтересованата 
държава членка Комисията следва да 
приеме решение ad hoc, с което да 
определи реда и условията, 
приложими за тази програма, на 
основата на бюджетните кредити, 
произтичащи от корекциите и 
спиранията на плащанията от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
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изплатени от фондовете по ОСР на 
финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите.

изплатени от фондовете по ОСР на 
финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите. Тези разпределени за 
ОСР ресурси и наследените средства 
следва да бъдат предоставени за 
държавите членки, които изпитват 
значителни затруднения по 
отношение на своята финансова 
стабилност, съвместно с други 
налични средства, например от 
финансови корекции, под 
управлението на Комисията и като се 
вземат предвид приоритетите, 
които насърчават растежа в най-
голяма степен.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) При оценката на големи 
проекти Комисията следва да 
разполага с цялата необходима 
информация, за да прецени дали 
финансовият принос от фондовете 
няма да доведе до значителна загуба 
на работни места на 
съществуващите обекти в рамките 
на Съюза, с цел да се гарантира, че 
финансирането от ЕС не подкрепя 
преместването на дейност в рамките 
на Съюза.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 41 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) При преките субсидии за 
предприятия следва да се има предвид, 
че средствата по политиката на 
сближаване, вместо да повлияят на 
решенията на дружествата —
особено големите дружества — да 
открият завод на дадено място, 
често се получават от дружества, 
които вече са взели подобни решения 
(ефект на инертна печалба). Затова 
стимулирането на големите частни 
предприятия следва да се 
концентрира в по-голяма степен, 
отколкото досега, върху инвестиции в 
научноизследователската и развойна 
дейност или по-често, отколкото 
понастоящем, да се предлага косвено 
посредством инфраструктурно 
финансиране.

Обосновка

Вж. параграф 71 от резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно 
Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за 
политиката на сближаване за периода след 2013 г. (2011/2035(INI)).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 41 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41в) Освен това в настоящия 
регламент следва да се включат ясни 
разпоредби, които изключват 
предоставянето на всякакво 
финансиране от ЕС за преместване 
на предприятия в рамките на Съюза, 
понижават прага за преразглеждане
на инвестиции за преместване до 
10 000 000 EUR, изключват големите 
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предприятия от предоставянето на 
преки субсидии и поставят 
ограничение от 10 години върху 
продължителността на операциите.

Обосновка

Вж. параграф 71 от резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно 
Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за 
политиката на сближаване за периода след 2013 г. (2011/2035(INI)).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да бъде насърчена 
финансовата дисциплина е 
целесъобразно да се определи уредбата 
за отмяната на която и да е част от 
поетите бюджетни задължения в една 
програма, по-специално в случаите, 
когато една сума може да не подлежи на 
отмяна, по-специално когато 
закъсненията в изпълнението 
произтичат от обстоятелства, които не 
зависят от съответната страна, които са 
необичайни или непредвидими и чиито 
последици не могат да бъдат избегнати, 
въпреки показаното старание.

(51) С цел да бъде насърчена 
финансовата дисциплина е 
целесъобразно да се определи уредбата 
за отмяната на която и да е част от 
поетите бюджетни задължения в една 
програма, по-специално в случаите, 
когато една сума може да не подлежи на 
отмяна, по-специално когато 
закъсненията в изпълнението 
произтичат от обстоятелства, които не 
зависят от съответната страна, които са 
необичайни или непредвидими и чиито 
последици не могат да бъдат избегнати,
въпреки показаното старание. Ако 
държава членка е в затруднено 
финансово положение, то, по искане 
на държавата членка, Комисията 
следва да поеме управлението на 
финансовите средства и да състави 
конкретна програма, която 
стимулира по-специално 
икономическия растеж в засегнатата 
държава членка.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 60
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Наред с това, с цел 
подкрепата от фондовете да отчита по-
широкия икономически контекст, 
равнището на публичните разходи 
следва да бъде определено спрямо 
общите макроикономически условия, 
при които се осъществява 
финансирането, въз основа на 
показателите, предвидени в програмите 
за стабилност и сближаване, които 
държавите членки подават ежегодно в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху състоянието 
на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите 
политики. Проверките на принципа на 
допълняемост, които Комисията прави, 
следва да се концентрират върху 
държавите членки, в които по-слабо 
развитите региони и тези в преход 
обхващат поне 15 % от населението, 
с оглед мащаба на предоставените им 
финансови ресурси.

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Наред с това, с цел 
подкрепата от фондовете да отчита по-
широкия икономически контекст, 
равнището на публичните разходи
следва да бъде определено спрямо 
общите макроикономически условия, 
при които се осъществява 
финансирането, въз основа на 
показателите, предвидени в програмите 
за стабилност и сближаване, които 
държавите членки подават ежегодно в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху състоянието 
на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите 
политики. Проверките на принципа на 
допълняемост, които Комисията прави, 
следва да обхванат всички региони.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 86 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86a) При държави членки, които 
изпитват или са застрашени от 
затруднено финансово положение и 
които вече получават помощ съгласно 
член 22, параграф 1, Комисията 
следва при поискване да предоставя на 
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съответната държава членка 
коригирани или възстановени 
средства, или начислени лихви, или 
други възвърнати средства, или 
всички тези средства, при централно 
управление съгласно [член 55, 
параграф 1, буква a) от Финансовия 
регламент] в специална програма, 
която акцентира върху 
инвестициите за растеж, и по-
специално проекти за икономическа 
инфраструктура.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 86 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86б) За да не влошава допълнително 
финансовото положение на 
държавите членки, които вече 
изпитват или са застрашени от 
затруднено финансово положение, 
Комисията следва, по искане на 
съответната държава членка и под 
собствено управление, възможно най-
бързо да ѝ предостави наличните 
възстановени или спрени средства 
чрез специална програма за 
стимулиране на растежа по 
практични начини, напр. посредством 
развитие на икономическа 
инфраструктура.

Изменение 14

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 

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
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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 
одитиращия орган.

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. За проекти над 10 
милиона евро от Комисията следва да 
се изисква да извършва задължителен 
одит. Независимо от това следва да 
бъде възможно одити да се провеждат 
във всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност, 
преместване на дейността или 
измама или като част 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
одитиращият орган е доказал своята 
надеждност през изминалия период 
на финансиране.

Изменение 15

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 

(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 
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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.

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, решения за 
финансови корекции, както и решения 
за специални програми за държави 
членки във финансови затруднения.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „категория региони“ означава 
категоризацията на регионите като „по-
слабо развити региони“, „региони в 
преход“ или „по-силно развити 
региони“ в съответствие с член 82, 
параграф 2;

(19) „категория региони“ означава 
категоризацията на регионите като „по-
слабо развити региони“ или „по-силно 
развити региони“ в съответствие с член 
82, параграф 2;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
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изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията.

изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията, 
както и програмите за подпомагане 
на държавите членки, които 
изпитват финансови затруднения, 
посочени в член 22, параграф 2а от 
настоящия регламент.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 14 – буква г) – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) обобщение на оценката за 
изпълнението на предварителните 
условия и — когато предварителните 
условия не са изпълнени — на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети на национално и регионално 
ниво, и на графика за тяхното 
провеждане;

ii) обобщение на оценката за 
изпълнението на предварителните 
условия и — когато предварителните 
условия не са изпълнени — на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети на европейско, национално 
и регионално ниво, и на графика за 
тяхното провеждане;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
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реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях до удовлетворителното завършване 
на действията за изпълнение на 
предварителните условия. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях до удовлетворителното завършване 
на действията за изпълнение на 
предварителните условия. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията. По отношение на държави 
членки, които изпитват или са 
застрашени от финансови 
затруднения, е в сила член 22, 
параграф 2а (искане за специална 
програма под управлението на 
Комисията).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. При държави членки, които 
получават финансова помощ съгласно 
параграф 1, буква г), Комисията 
може, по искане на засегнатата 
държава членка и посредством акт за 
изпълнение, да създаде специална 
програма съгласно [член 55, параграф 
1, буква a) от Финансовия регламент 
(пряко управление)], съгласно която 
спрените плащания могат да се 
използват за целите на параграф 4 от 
настоящия член (максимално 
увеличаване на въздействието, което 
наличните средства оказват върху 
растежа и 
конкурентоспособността).

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки, които 
отговарят на условията по параграф 
1, букви а), б) или в), могат, за да 
стабилизират икономическото си 
положение и да избегнат 
опустошителни финансови загуби, да 
поискат от Комисията да стартира 
посредством акт за изпълнение 
специална програма съгласно [член 55, 
параграф 1, буква a) от Финансовия 
регламент (пряко управление)], което 
да гарантира, че спрените и/или 
оттеглените плащания към 
съответната държава членка ще се 
използват възможно най-скоро, за да 
се постигнат целите на член 21, 
параграф 4 от настоящия регламент 
(максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
средства оказват върху растежа и 
конкурентоспособността).

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки приоритет се определят 
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

За всеки приоритет се определят 
измерими качествени и количествени
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят общи показатели, като могат 
да се предвидят и показатели за 
отделните програми.

За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят общи измерими 
количествени и качествени 
показатели, като могат да се предвидят 
и показатели за отделните програми.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки в затруднено 
финансово положение, които 
отговарят на условията по член 22, 
параграф 1, могат да инвестират, при 
необходимост с подкрепата на 
Комисията, доходи от лихви или 
други печалби с цел максимално 
увеличаване на растежа и 
конкурентоспособността, по-
специално в инфраструктурни 
проекти, които са от полза за 
икономиката.

Обосновка

Механизмът за поделяне на риска показва необходимостта от стимулиране по-
конкретно на инфраструктурни проекти в държави членки, изпитващи финансови 
затруднения, тъй като те подпомагат в голяма степен създаването на трайна 
конкурентоспособност.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инфраструктурни проекти.



AD\903303BG.doc 19/36 PE480.661v02-00

BG

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки в затруднено 
финансово положение, които 
отговарят на условията по член 22, 
параграф 1, могат да инвестират 
посочените в параграфи 1 и 2 
средства, при необходимост с 
подкрепата на Комисията, с оглед 
максимално увеличаване на растежа 
и конкурентоспособността, по-
специално за инфраструктурни 
проекти, които са от полза за 
икономиката.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата. Сумата, 
която остане 10 години след 
приключването на програмата, се 
прехвърля към общия бюджет на 
Съюза.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държави членки в затруднено 
финансово положение, които 
отговарят на условията по член 22, 
параграф 1, могат да инвестират 
посочените в член 38, параграфи 1 и 2 
средства, при необходимост с 
подкрепата на Комисията, с оглед 
максимално увеличаване на растежа 
и конкурентоспособността, по-
специално за инфраструктурни 
проекти, които са от полза за 
икономиката.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква м а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) адекватността на планираните 
или предприетите мерки по 
отношение на привличане на 
партньорите, посочени в член 5, при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договора 
за партньорство и на програмите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедури за гарантиране на 
правилността и редовността на 
декларираните разходи;

в) процедури за гарантиране на 
правилността и редовността на 
декларираните разходи и спазване на 
принципа за добро финансово 
управление;
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от девет месеца, ако:

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от девет месеца, ако са 
изпълнени едно или повече от 
следните условия:

Обосновка

Изменението цели да изясни текста.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 77 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави финансови 
корекции, като отменя целия или част от 
приноса на Съюза в дадена програма и 
извършва събиране от държавата 
членка, с цел изключване от 
финансиране от Съюза на разходи, 
които са направени в нарушение на 
приложимото законодателство на Съюза 
и национално законодателство, 
включително във връзка с недостатъци в 
системите за управление и контрол на
държавите членки, открити от 
Комисията или от Европейската сметна 
палата.

1. Комисията прави финансови 
корекции, като отменя целия или част от 
приноса на Съюза в дадена програма и 
извършва събиране от държавата 
членка, с цел изключване от 
финансиране от Съюза на разходи, 
които са направени в нарушение на 
приложимото законодателство на Съюза 
и национално законодателство, 
включително във връзка с недостатъци в 
системите за управление и контрол на
държавите членки, открити от 
Комисията или от Европейската сметна 
палата, или такива, открити от 
държавата членка, но не коригирани 
адекватно от въпросната държава 
членка.
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Обосновка

Така ще се гарантира стимул за държавите членки адекватно да коригират 
нарушенията на закона.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 77 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При вземането на решение относно 
размера на финансовата корекция по 
параграф 1 Комисията отчита 
естеството и сериозността на 
нарушението на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство и неговите 
финансови отражения върху бюджета на 
Съюза.

3. При вземането на решение относно 
размера на финансовата корекция по 
параграф 1 Комисията отчита 
естеството и сериозността на 
нарушението на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, 
включително във връзка с 
недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите 
членки, и неговите финансови 
отражения върху бюджета на Съюза.

Обосновка

Привеждане в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако държава членка в затруднено 
финансово положение отговаря на 
условията по член 22, параграф 1, при 
поискване и чрез акт за изпълнение 
Комисията стартира специална 
програма при пряко управление на 
средствата съгласно [член 55, 
параграф 1, буква a) от Финансовия 
регламент], с цел консолидиране на 
средствата, които са били или 
спрени, или възстановени, или и 
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двете, както и на доходите от лихви 
или неизползваните средства на 
съответната държава членка и 
използването им възможно най-
ефективно за стимулиране на 
растежа и икономическите 
резултати, по-специално чрез 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато държави членки, 
изпитващи финансови затруднения, 
попадат в обхвата на член 22, 
параграф 1, спрените средства се 
инвестират в рамките на създадена 
посредством акт за изпълнение 
програма, изпълнявана от Комисията 
съгласно [член 55, параграф 1, буква a) 
от Финансовия регламент], по такъв 
начин, че да се отдаде приоритет на 
стимулирането на растежа и 
икономическото развитие в 
максимална степен, и по-специално в 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката, за да се 
предотвратят допълнителни 
икономически щети за регионите.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средствата за целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се разпределят 
между следните три категории региони 

2. Средствата за целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се разпределят 
между следните две категории региони 
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от ниво 2 по NUTS от ниво 2 по NUTS:

Изменение 37

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 38

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.

Двете 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.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Незабавно след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията приема 
с акт за изпълнение решение за 
определяне на списъка на регионите, 
които отговарят на критериите на 
трите категории региони, упоменати в 
параграф 2, и на държавите членки, 
които отговарят на критериите по 
параграф 3. Този списък е валиден от 1 

4. Незабавно след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията приема 
с акт за изпълнение решение за 
определяне на списъка на регионите, 
които отговарят на критериите на двете
категории региони, упоменати в 
параграф 2, и на държавите членки, 
които отговарят на критериите по 
параграф 3. Този списък е валиден от 1 
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януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 50,13 % (т.е. общо 162 589 839 384 
EUR) за по-слабо развитите региони;

a) 62,14 % за по-слабо развитите 
региони;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 12,01 % (т.е. общо 38 951 564 661 
EUR) за регионите в преход;

заличава се

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 017 
EUR) за по-силно развитите региони;

в) 16,39 % за по-силно развитите 
региони;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 21,19 % (т.е. общо 68 710 486 782 
EUR) за държавите членки, подкрепяни 
от Кохезионния фонд;

г) 21,19 % за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд;
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 EUR) 
като допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в член 
349 от Договора, и регионите от ниво 2 
по NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

д) 0,29 % като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони;

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 

3. Във всяка държава поне 15 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони и 25 % 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 
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структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 84 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните средства, 
налични за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г. (т.е. общо 11 700 000 004 
EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 7 % от глобалните средства, налични 
за поемане на бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 г.

Обосновка

Вж. параграф 37 от резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно 
Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за 
политиката на сближаване за периода след 2013 г. (2011/2035(INI))

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 85 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Проверка дали нивото на 
публичните или приравнените на тях 
структурни разходи по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се е запазило в течение на 
периода се провежда само в онези 
държави членки, в които в по-слабо 
развитите региони и в регионите в 
преход попадат поне 15 % от общото 
население.

заличава се

Обосновка

Условието за допълняемост следва да се провери във всички държави членки, вж. 
параграфи 1 и 2 от резолюцията на ЕП от 5 юли 2011 г. (2011/2035(INI)): „признава 
също, че европейското финансиране добавя стойност тогава, когато подпомаганите 
проекти на национално, регионално и местно равнище допринасят за постигането на 
общоевропейски цели в областта на европейската интеграция, икономическия 
растеж, научните изследвания [...] когато това не може да бъде осъществено без 
наличието на европейския стимул“.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 90 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 
да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която има ясно определени цели и чиято 
обща стойност надхвърля 50 000 000 
EUR („голям проект“). Финансовите 
инструменти не се считат за големи 
проекти.

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 
да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която има ясно определени цели и чиято 
обща стойност надхвърля 10 000 000 
EUR („голям проект“). Финансовите 
инструменти не се считат за големи 
проекти.

Изменение 51
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Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При оценката на големи проекти 
Комисията оценява дали 
финансовият принос на фондовете 
няма да доведе до значителна загуба 
на работни места на 
съществуващите обекти в Съюза, за 
да гарантира, че финансирането от 
ЕС не подпомага премествания на 
предприятия в рамките на Съюза.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одитиращият орган осигурява 
извършването на одити на системите
за управление и контрол, на подходяща 
извадка от операции и на годишните 
счетоводни отчети.

Одитиращият орган осигурява 
извършването на одити на правилното 
функциониране на системата за 
управление и контрол на 
оперативните програми, както и на 
подходяща извадка от операции въз 
основа на декларираните пред 
Комисията разходи. Подходящите 
извадкови методи са 
статистическите. Ако поради 
ограничения брой на операциите не е 
възможно използването на 
статистически метод, може да се
използва формален нестатистически 
метод, като се осигурява 
представителна извадка на 
декларираните разходи, която да даде 
възможност на одитиращия орган да 
направи валидни заключения относно 
ефективното функциониране на 
системата.

Изменение 53
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Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, за определянето на условията, на 
които тези одити следва да 
отговарят.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142 за определянето на условията на 
подходящите статистически или 
нестатистически извадкови методи.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение дали да 
изисква тези документи Комисията 
взема предвид дали системите за 
управление и контрол на оперативната 
програма са подобни на тези за 
предходния период на програмиране, 
дали управляващият орган изпълнява 
също така функциите на сертифициращ 
орган, както и всички доказателства за 
тяхното ефективно функциониране.

При вземането на решение дали да 
изисква тези документи Комисията 
прилага подход, основан на риска, 
като взема предвид дали системите за 
управление и контрол на оперативната 
програма са подобни на тези за 
предходния период на програмиране, 
дали управляващият орган изпълнява 
също така функциите на сертифициращ 
орган, както и всички доказателства за 
тяхното ефективно функциониране.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 4 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оправомощените разпоредители с 
бюджетни кредити обясняват в 
годишните си доклади за дейността 
как Комисията е упражнявала своята 
надзорна функция във връзка с 
акредитирането.
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Обосновка

Изменението е в отговор на препоръката на Европейската сметна палата, отправена 
в параграфи 25 и 26 от нейното становище 7/2011.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато дадена държава членка, 
изпитваща затруднено финансово 
положение, отговаря на условията по 
член 22, параграф 1, Комисията 
стартира, при поискване и чрез акт 
за изпълнение, специална програма, 
която да бъде изпълнявана при пряко 
управление съгласно [член 55, 
параграф 1, буква a) от Финансовия 
регламент], с цел консолидирането на 
средствата, които са били спрени 
и/или възстановени, и доходите от 
лихви или неизползваните средства 
на съответната държава членка и с 
цел използването им възможно най-
ефективно за насърчаване на 
растежа, по-специално чрез 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 131 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При задействане на процедурата 
по член 137 Комисията може да 
извърши финансова корекция само на 
разходите за счетоводни години, за 
които годишните отчети са или е 
трябвало да бъдат предадени. 
Разходите, считани за приключени 
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съгласно параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, за които 
тригодишният период по член 132, 
параграф 1 е приключил, не подлежат 
на финансови корекции освен в случай 
на установени нередности във връзка 
с неспазване на член 61 и в случаите, 
посочени в член 136, параграфи 4 и 5.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички или част от междинните 
плащания на ниво приоритетни оси или 
оперативни програми могат да бъдат 
спрени от Комисията, когато: 

1. Всички или част от междинните 
плащания на ниво приоритетни оси или 
оперативни програми могат да бъдат 
спрени от Комисията, ако са изпълнени 
едно или повече от следните условия: 

Обосновка

Изменението цели да изясни текста.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 135 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отменените в съответствие с 
параграф 2 приноси от фондовете могат 
да бъдат повторно използвани от
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма при 
условията на параграф 4.

3. При условие че нередностите са 
били предотвратени, открити и 
коригирани и при адекватна 
финансова корекция от страна на 
държавата членка, отменените в 
съответствие с параграф 2 приноси от 
фондовете могат да бъдат повторно
използвани от държавата членка в 
рамките на съответната оперативна 
програма само веднъж, при условията 
на параграф 4.
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Обосновка

Изясняване на концепцията, че на държавите членки следва да се разрешава да 
използват повторно средствата, ако нередностите са били открити и впоследствие 
адекватно третирани от самата държава членка.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Финансовите корекции не засягат 
изискванията по отношение на 
засегнатата държава членка да 
възстанови съответните суми 
съгласно член 112, параграф 2. 

Обосновка

Изменението изяснява, че възстановяването трябва да се извършва във всички случаи.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави финансови 
корекции чрез актове за изпълнение, 
като отменя целия размер или част от 
приноса на Съюза към оперативната 
програма, в съответствие с член 77, 
когато след извършване на 
необходимото разследване заключи, че:

1. Комисията прави финансови 
корекции чрез актове за изпълнение, 
като отменя целия размер или част от 
приноса на Съюза към оперативната 
програма, в съответствие с член 77, 
когато след извършване на 
необходимото разследване заключи, че 
са изпълнени едно или повече от 
следните условия:

Обосновка

Изменението цели да изясни текста.

Изменение 62
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Предложение за регламент
Член 137 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансова корекция, която води до 
нетна корекция, представлява целеви 
приход към същата глава от общия 
бюджет на Съюза.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако държава членка в затруднено 
финансово положение отговаря на 
условията по член 22, параграф 1, при 
поискване и чрез акт за изпълнение 
Комисията стартира специална 
програма при пряко управление на 
средствата съгласно [член 55, 
параграф 1, буква a) от Финансовия 
регламент], с цел консолидирането на 
средствата, които са били спрени 
и/или възстановени, и доходите от 
лихви или неизползваните средства 
на съответната държава членка и с 
цел използването им възможно най-
ефективно за насърчаване на 
растежа, по-специално чрез 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Европейската сметна палата 
представя становище относно 
делегираните актове, посочени в член 
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20, параграф 4, член 54, параграф 1, 
член 58, член 77, параграф 1, член 112, 
параграф 2, член 114, параграфи 8, 9 и 
10, член 116, параграфи 1 и 6, и член 
136, параграф 6, при поискване от 
Европейския парламент или от 
Съвета.

Обосновка

Това дава възможност на Парламента и Съвета да формират съответни мнения на 
основата на експертния доклад от Сметната палата.
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