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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Регламент (ЕС) № […] относно 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза определя 
основните принципи във връзка с 
изпълнението на годишния бюджет 
на Съюза. Следователно е необходимо 
да се осигури последователност 
между този регламент и 
разпоредбите, управляващи ЕСФ.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задълженията на органите по 
програмата във връзка с управлението, 
контрола и одита на операцията се 
изпълняват от органите, отговорни за 
програмата, по линия на която се 
подкрепя съответната операция, или те 
се споразумяват с органите на 
държавата членка, в която се изпълнява 
операцията, при положение че са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 2, буква а), и че 
задълженията във връзка с 
управлението, контрола и одита на 
операцията са изпълнени.

б) задълженията на органите по 
програмата във връзка с управлението, 
контрола и одита на операцията се 
изпълняват от органите, отговорни за 
програмата, по линия на която се 
подкрепя съответната операция, или те 
се споразумяват с органите на 
държавата членка, в която се изпълнява 
операцията.
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Обосновка

Привеждане в съответствие с COM(2011)0615.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В допълнение към разходите, 
посочени в член 59, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № […], разходите по 
закупуване на инфраструктура, земя и 
недвижимо имущество не са допустими 
за покриването им чрез участие от 
страна на ЕСФ.

3. В допълнение към разходите, 
посочени в член 59, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № […], разходите при 
закупуване на инфраструктура, земя и 
недвижимо имущество, независимо от 
стойността им, не са допустими за 
покриването им чрез участие от страна 
на ЕСФ.

Обосновка

Привеждане в съответствие с COM(2011)0615.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на финансовия одит е 
да се провери дали условията за 
възстановяване на суми от Комисията 
въз основа на стандартните размери на 
единичните разходи и еднократните 
суми са били изпълнени.

Целта на всеки счетен за необходим
финансов одит е да се провери дали 
условията за възстановяване на суми от 
Комисията въз основа на стандартните 
размери на единичните разходи и 
еднократните суми са били изпълнени.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се използват тези форми на Когато се използват тези форми на 
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финансиране, при предоставянето на 
подкрепа за операциите държавата-
членка може да прилага своите 
собствени счетоводни практики. За 
целите на настоящия регламент и на 
Регламент (ЕС) № […] тези 
счетоводни практики и получените 
въз основа на тях суми не подлежат 
на одит от одитния орган или от 
Комисията.

финансиране, при предоставянето на 
подкрепа за операциите държавата-
членка може да прилага своите 
собствени счетоводни практики.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за 
определянето на специфичните правила 
и условията по отношение на 
заявленията от държавите-членки, 
включително максималните размери на 
сумите, за гаранциите, основани на 
политиката, като по-специално се 
гарантира, че използването им няма да 
доведе до прекомерни нива на 
задлъжнялост на публичните 
организации.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за 
определянето на специфичните правила 
и условията по отношение на 
заявленията от държавите-членки, 
включително максималните размери на 
сумите, за гаранциите, основани на 
политиката, като по-специално се 
гарантира, че използването им няма да 
доведе до прекомерни нива на 
задлъжнялост на публичните 
организации. Тези делегирани актове 
са в съответствие с принципите, 
залегнали в Регламент (ЕС) № [...] 
относно финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи показатели относно 
управлението на средствата по ЕСФ 
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в държавите членки:
- брой на персонала, ангажиран в 
управлението, отпускането и 
контрола на средства по ЕСФ в 
съответните държави членки.
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по 
съответните нива по NUTS.

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни за участниците в операция, 
подкрепяна по линия на ЕСФ, следва да 
се представят в годишните доклади за 
изпълнението, посочени в член 44, 
параграфи 1 и 2, и в член 101, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
данни следва да бъдат представени в 
разбивка по пол.

Тези данни за участниците в операция, 
подкрепяна по линия на ЕСФ, следва да 
се представят в годишните доклади за 
изпълнението, посочени в член 44, 
параграфи 1 и 2, и в член 101, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
данни следва да бъдат представени в 
разбивка по пол и по съответното 
ниво по NUTS.

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […].

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Тези данни следва да бъдат 
представени в разбивка по 
съответните нива по NUTS.

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и по 
съответното ниво по NUTS.

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос.
Вътрешната валидност на извадката 
следва да бъде гарантирана по начин, 
позволяващ данните да бъдат обобщени 
на равнището на приоритетната ос.
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос.
Вътрешната валидност на извадката 
следва да бъде гарантирана по начин, 
позволяващ данните да бъдат обобщени 
на равнището на приоритетната ос.
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и по 
съответното ниво по NUTS.
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