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КРАТКА ОБОСНОВКА

На настоящия етап от процедурата на преговори, докладчикът би искал да внесе някои 
изменения, свързани със следните въпроси:

- внесените изменения на член 7 разглеждат два отделни въпроса. Първото 
изменение има за цел да предостави на участващите държави членки 
възможността да разполагат с един орган, назначен за да предоставя становище 
по въпросите, свързани с равенството, което води до значително опростяване на 
прилагането на настоящото изискване. Второто изменение се предлага, за да се 
разясни процеса на извършване на промяна в програмите за сътрудничество, тъй 
като предложението на Комисията понастоящем не разглежда този въпрос.

- С цел да се опрости и приведе в съответствие Регламента за европейското 
териториално сътрудничество (ЕТС) с Регламент за общите разпоредби (РОР), 
беше внесено изменение към член 20, което постановява, че на държавите 
членки следва да е позволено да имат одитиращ орган в рамките на една и съща 
структура като управляващия орган, при условие че те са функционално 
независими.

- Одитиращите органи може да нямат необходимите правомощия да извършват 
одит в различните държави членки. Ето защо предложението на Комисията 
предвижда група от одитори с представители от всяка държава членка. 
Измененията, внесени към член 23, изясняват, че всички тези представители са 
независими и разполагат с необходимите експертни познания и професионална 
компетентност. Освен това, одитиращият орган следва да обоснове мерките, 
предприети в тази връзка, в одитната стратегия.

- Внесеното към член 25 изменение дава възможност да се използва една 
единствена сметка за всички парични потоци, свързани с отделна програма за 
сътрудничество. Подобна възможност би опростила администрацията и 
предоставила ясно проследяване на одита.

Въпреки че на този етап не са внесени съответни изменения, докладчикът би искал да 
привлече вниманието на Комисията към три въпроса, които може би изискват 
допълнителен размисъл, в зависимост от резултатите от разискванията по Регламента 
за общите разпоредби (COM(2011)0615):

(1) РОР определя правила за извършване на преглед на резултатите през 2017 и 
2019 г., за да се оцени доколко са постигнати набелязаните основни цели на 
програмите. Предвид участието на различни субекти, не е напълно ясно по какъв 
начин това изискване ще бъде приложено спрямо Регламента за ЕТС.

(2) РОР въвежда „договори за партньорство“, които ще установят реда за 
обезпечаване на съответствието на оперативните програми в целите на Съюза за 
2020 г. Регламентът за ЕТС не разглежда конкретните предизвикателства по 
отношение на договорите за партньорство, произтичащи от трансграничното 
сътрудничество между държавите членки и трети страни, разполагащи със 
съвсем различни структури.
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(3) В съответствие с член 41 от РОР се създава „мониторингов комитет“, който 
наблюдава осъществяването на програмата. Създаването на подобен 
мониторингов комитет ще бъде необходимо и за програмите на европейското 
териториално сътрудничество. Въпреки това предложението на Комисиятя не 
разглежда характерните особености на програмите на ЕТС и по-специално 
въпроса са правото на глас, като се имат предвид различните структури в 
държавите членки и в трети страни.

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) № [...]/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза1, установява общите принципи 
по отношение на изпълнението на 
годишния бюджет на Съюза.  
Необходимо е да се осигури 
съгласуваност между този регламент 
и разпоредбите, които уреждат 
ЕФРР.
___________
1ОВ L ...

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 
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целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата може да бъде 
подпомогнат от група одитори.

целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата може да бъде 
подпомогнат от група одитори. Следва 
да се изисква прилагането на 
международни одиторски стандарти, 
за да се обезпечи адекватно равнище 
на качество във връзка с одиторската 
дейност.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за програма за 
сътрудничество държавите-членки 
представят становище от националните 
органи по въпросите на равенството 
относно мерките, посочени в точки ii) и 
iii).

Заедно с предложението за програма за 
сътрудничество държавите-членки 
представят становище от националните 
органи по въпросите на равенството 
относно мерките, посочени в точки ii) и 
iii). Държавите членки могат да 
определят един национален орган по 
въпросите на равенството, който 
предоставят такова становище 
относно всяка програма за 
сътрудничество като цяло.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да предостави на участващите държави членки 
възможността да разполагат с един орган, назначен за да предоставя становище по 
въпросите, свързани с равенството, което води до значително опростяване на 
прилагането на настоящото изискване.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Участващите държави-членки и трети 
държави или територии, когато има 

5. Участващите държави-членки и трети 
държави или територии, когато има 
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такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето Й в Комисията. Това 
споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави-
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество.

такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето Й в Комисията. Това 
споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави-
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество. Същата 
процедура, а именно съгласието на 
всички участващи държави членки и 
трети държави или територии е 
необходимо също в случай на 
изменение на програмата за 
сътрудничество в съответствие с 
член 26 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в размер 
до 15 % от преките разходи, различни от 
разходите за персонал по съответната 
операция.

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в размер 
до 20 % от преките разходи, различни от 
разходите за персонал по съответната 
операция.

Обосновка

Предложеният от Комисията процент изглежда недостатъчен, като се има предвид 
спецификата на програмите за ЕТС, чиито разходи за персонал са особено големи.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на член 113, параграфи 1 
и 2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите-членки, участващи в 

1. По смисъла на член 113, параграфи 1 
и 2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
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програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган 
по смисъла на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да бъдат 
разположени в една и съща държава-
членка.

програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган 
по смисъла на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да бъдат 
разположени в една и съща държава 
членка.  Държавите членки, 
участващи в програма за 
сътрудничество могат определят 
единствения управляващ орган в 
качеството на сертифициращ орган.

Обосновка

Важно е управляващият орган на програма за ЕТС да не бъде задължаван да отговаря 
и за задачите за сертифициране на тази програма; сливането на задачите за 
управление и сертифициране следва да бъде незадължително.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При условие че се спазва 
принципът за разделение на 
функциите, управляващият орган и 
одитиращият орган могат да бъдат 
част от един и същи публичен орган 
или структура. 

Обосновка

Настоящото изменение се внася, за да опрости и приведе в съответствие Регламента 
за европейското териториално сътрудничество (ЕТС) с РОР, който постановява, че 
на държавите членки следва да е позволено да имат одитиращ орган в рамките на 
една и съща структура като управляващият орган, при условие че те са функционално 
независими. Това позволява на държавите членки да продължат да развиват 
компетентностите, придобити през настоящия програмен период. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По възможност за контрольори се 
определят същите органи, които 
отговарят за извършването на такива 
проверки по оперативните програми по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ или, когато участват трети 
държави, за извършването на 
съпоставими проверки по 
инструментите на външната политика 
на Съюза.

За контрольори могат да се определят 
същите органи, които отговарят за 
извършването на такива проверки по 
оперативните програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ или, когато участват трети 
държави, за извършването на 
съпоставими проверки по 
инструментите на външната политика 
на Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във функционално отношение 
одиторите са независими от 
контрольорите, извършващи проверки 
по член 22.

3. Одитиращият орган гарантира, че 
всеки представител, както е посочено 
в параграф 2 от настоящия член, е 
функционално независим, в частност
от контрольорите, извършващи 
проверки по член 22, и че този 
представител разполага с 
необходимите експертни познания и 
професионална компетентност, за да 
извършва одитите в съответствие с 
международно приетите одиторски 
стандарти. 

Обосновка

Одитиращият орган е важен елемент на надзорната роля, изпълнявана от 
Комисията. Прилагането на международно приети одиторски стандарти обезпечава 
адекватно равнище на качество на одиторската дейност. В допълнение изменението 
изяснява, че всички тези представители са независими и разполагат с необходимите 
експертни познания и професионална компетентност.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Одитната стратегия, предвидена 
в член 116, параграф 4 на Регламент 
(ЕС) № […]/2012 [РОР], съдържа 
обяснение, свързано с мерките, 
предприети от одитиращия орган за 
съответствие с изискванията, 
посочени в параграф 3 от настоящия 
член.

Обосновка

Одитиращите органи може да нямат необходимите правомощия да извършват одит 
в различните държави членки. Ето защо предложението на Комисията предвижда 
група от одитори с представители от всяка държава членка. Одитиращият орган 
следва да обоснове мерките, предприети в тази връзка, в одитната стратегия.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Докладите на одитиращите 
органи се предоставят на 
националните одитни институции 
на държавите членки, участващи в 
териториалното сътрудничество, 
както и на Европейската сметна 
палата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от ЕФРР за програмите за 1. Подкрепата от ЕФРР за програмите за 
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сътрудничество постъпва в една-
единствена сметка без национални 
подсметки.

сътрудничество постъпва в една-
единствена сметка без национални
подсметки. Тази сметка може да се 
използва за всички разходи и доходи 
във връзка със съответната програма.

Обосновка

Настоящото изменение дава възможност да се използва една единствена сметка за 
всички парични потоци, свързани с отделна програма за сътрудничество. Подобна 
възможност би опростила администрацията и предоставила ясно проследяване на 
одита.
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