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Изменение 13
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения се увеличава, като често пъти 
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения, се увеличава, като често пъти 
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ]. Критериите за 
определянето на тези лица следва да 
съответстват на променящите се 
икономически и социални условия.

Or. en

Изменение 14
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел проследяване на напредъка в 
изпълнението на оперативните 
програми държавите членки следва да 
изготвят и представят на Комисията 
годишни и окончателни доклади за 
изпълнението и така да гарантират 
наличието на основна и актуална 
информация. Пак със същата цел 
Комисията и държавите членки следва 
да провеждат годишна среща помежду 
си за двустранен преглед, освен ако не 
се договорят друго.

(11) С цел проследяване на напредъка в 
изпълнението на оперативните 
програми държавите членки следва да 
изготвят и представят на Комисията 
средносрочен и окончателен доклад за 
изпълнението и така да гарантират 
наличието на основна и актуална 
информация. Пак със същата цел 
Комисията и държавите членки следва 
да провеждат годишна среща помежду 
си за двустранен преглед, освен ако не 
се договорят друго.

Or. fr
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Изменение 15
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да бъдат предпазени 
финансовите интереси на Съюза следва 
да съществуват ограничени във времето 
мерки, които да позволяват на 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити да прекъсва 
плащанията, когато са налице 
доказателства, сочещи значителни 
недостатъци в действието на системата 
за управление и контрол, доказателства 
за нередности във връзка с дадено 
заявление за плащане или когато не са 
били подадени документи за целите на 
разглеждането и приемането на 
отчетите.

(30) С цел да бъдат предпазени 
финансовите интереси на Съюза следва 
да съществуват ограничени във времето 
мерки, които да позволяват на 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити да прекъсва 
плащанията, когато са налице 
доказателства, сочещи значителни 
недостатъци в действието на системата 
за управление и контрол, доказателства 
за нередности във връзка с дадено 
заявление за плащане, когато не са били 
подадени документи за целите на 
разглеждането и приемането на 
отчетите или когато има значителни 
забавяния при изпълнението на 
проектите и ако се констатира, че 
определените за проектите цели 
няма да бъдат постигнати.

Or. pt

Изменение 16
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент изпълнителните правомощия 
във връзка с образеца на годишния и на 
окончателния доклад за изпълнението и 
списъка на общите показатели, образеца 
на структурираното проучване на 
крайните потребители, електронната 

(40) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент изпълнителните правомощия 
във връзка с образеца на средносрочния
и на окончателния доклад за 
изпълнението и списъка на общите 
показатели, образеца на 
структурираното проучване на крайните 
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система за обмен на данни между 
държавата членка и Комисията, 
образеца на декларацията за 
управлението, образците на одитната 
стратегия, становището и годишния 
контролен доклад и метода за подбор на 
извадка, правилата относно 
използването на данните, събрани по 
време на одитите, и образеца на 
заявлението за плащане следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на
държавите членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

потребители, електронната система за 
обмен на данни между държавата 
членка и Комисията, образеца на 
декларацията за управлението, 
образците на одитната стратегия, 
становището и годишния контролен 
доклад и метода за подбор на извадка, 
правилата относно използването на 
данните, събрани по време на одитите, и 
образеца на заявлението за плащане 
следва да се упражняват в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. fr

Изменение 17
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда. Той гарантира, 
че никой на територията на Съюза не 
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гладува.

Or. fr

Изменение 18
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за ползване на най-нуждаещите 
се лица, по-конкретно бездомните 
лица и децата.

Or. fr

Изменение 19
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 55, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.

1. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията в 
съответствие с член 58, параграф 1, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.
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Or. fr

Изменение 20
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 55, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.

1. Частта от бюджета на Съюза,
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията в 
съответствие с член 58, параграф 1, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.

Or. de

Изменение 21
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията, държавите членки и 
бенефициерите прилагат принципа за 
добро финансово управление в 
съответствие с член 26 от Финансовия 
регламент.

7. Комисията, държавите членки и 
бенефициерите прилагат принципа за 
добро финансово управление в 
съответствие с член 30 от Финансовия 
регламент.

Or. fr

Изменение 22
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

12. Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни. Тези 
хранителни продукти и стоки трябва 
да са произведени на територията на 
Съюза. В случай че държавите членки 
и бенефициерите избират 
хранителни продукти и стоки, които 
не са произведени на територията на 
Съюза, обективните критерии за 
избор изискват държавата на 
произход на продукта да прилага 
принципа на търговска реципрочност 
със Съюза, особено по отношение на 
отварянето на пазарите.

Or. fr

Изменение 23
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 3 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

Or. fr
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Изменение 24
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. и съдържаща следните 
точки:

1. В четиримесечен срок след 
влизането в сила на настоящия 
регламент всяка държава членка 
представя на Комисията оперативна 
програма, обхващаща периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и 
съдържаща следните точки:

Or. fr

Изменение 25
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който ще 
се определят критериите за допустимост 
по отношение на най-нуждаещите се 
лица, като се диференцира, ако е 
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи;

в) описание на механизма, по който ще 
се определят критериите за допустимост 
по отношение на най-нуждаещите се 
лица, като се диференцира, ако е 
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи; това 
описание обхваща отскоро 
нуждаещите се лица с отрицателни 
доходи и собствениците на жилища с 
отрицателен собствен капитал;

Or. en

Изменение 26
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До три месеца след датата на 
подаване на оперативната програма 
Комисията може да направи коментари. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация и, когато е 
целесъобразно, преразглежда 
предложената оперативна програма.

2. До един месец след датата на 
подаване на оперативната програма 
Комисията може да направи коментари. 
Ако не бъдат направени коментари в 
този срок, оперативната програма се 
счита за приета от Комисията. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация и, когато е 
целесъобразно, преразглежда 
предложената оперативна програма.

Or. fr

Изменение 27
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията одобрява чрез акт за 
изпълнение изменението на 
оперативната програма не по-късно от
пет месеца след официалното му 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били взети 
предвид в задоволителна степен.

3. Комисията одобрява чрез акт за 
изпълнение изменението на 
оперативната програма не по-късно от
три месеца след официалното му 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били взети 
предвид в задоволителна степен.

Or. fr

Изменение 28
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.

Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда. 
Резултатът от тези консултации се 
докладва на Парламента.

Or. fr

Изменение 29
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията до 30 
юни всяка година годишен доклад за 
изпълнението на оперативната програма 
през предходната финансова година.

1. Между 2015 г. и 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията 
средносрочен доклад за изпълнението 
на оперативната програма през 
предходната финансова година.

Or. fr

Изменение 30
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изготвят 
годишния доклад за изпълнението в 
съответствие с образеца, приет от 
Комисията, включително със списъка с 
общите показатели за използваните 
ресурси и постигнатите резултати.

2. Държавите членки изготвят 
средносрочния доклад за изпълнението 
в съответствие с образеца, приет от 
Комисията, включително със списъка с 
общите показатели за използваните 
ресурси и постигнатите резултати.
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Or. fr

Изменение 31
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишните доклади за изпълнението 
се считат за приемливи, при условие 
че съдържат цялата информация, 
изисквана съгласно образеца, посочен в 
параграф 2, включително и общите 
показатели. В срок от 15 работни дни от 
датата на получаването на годишния
доклад за изпълнението Комисията 
уведомява съответната държава членка, 
ако счита, че той е неприемлив. Ако 
Комисията не изпрати тази информация 
в рамките на посочения срок, докладът 
се счита за приемлив.

3. Средносрочният доклад за 
изпълнението се счита за приемлив, 
при условие че съдържа цялата 
информация, изисквана съгласно 
образеца, посочен в параграф 2, 
включително и общите показатели. В 
срок от 15 работни дни от датата на 
получаването на средносрочния доклад
за изпълнението Комисията уведомява 
съответната държава членка, ако счита, 
че той е неприемлив. Ако Комисията не 
изпрати тази информация в рамките на 
посочения срок, докладът се счита за 
приемлив.

Or. fr

Изменение 32
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията разглежда годишния
доклад за изпълнението и информира 
държавата членка за своите коментари в 
срок от два месеца от получаването на 
годишния доклад за изпълнението.

4. Комисията разглежда средносрочния
доклад за изпълнението и информира 
държавата членка за своите коментари в 
срок от два месеца от получаването на 
средносрочния доклад за изпълнението.

Or. fr
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Изменение 33
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид по целесъобразност
средносрочния доклад за изпълнението 
и коментарите на Комисията, посочени 
в член 11, параграф 7.

Or. fr

Изменение 34
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона 
на броя на хората в риск от изпадане в 
бедност и социална изолация, като се 
имат предвид избраните видове 
материални лишения, по които ще се
работи, и като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, социалната 
изолация и материалните лишения;

a) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона 
на броя на хората в риск от изпадане в 
бедност и социална изолация, като се 
имат предвид избраните видове 
материални лишения, по които ще се 
работи, и като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, социалната 
изолация и материалните лишения, 
хората с отрицателни доходи и 
собственост, както и най-крайно 
нуждаещите се лица и тези, които са 
най-изложени на риска от бедност;

Or. es
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Изменение 35
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2. Образецът, 
който е в съответствие с целите на 
оценката, зачита принципа на 
опростяване.

Or. fr

Изменение 36
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността и устойчивостта на 
постигнатите резултати, чиято цел също 
така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда. 
Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността и устойчивостта на 
постигнатите резултати, чиято цел също 
така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда по 
отношение на най-нуждаещите се 
лица с отрицателни доходи и 
собственост, както и най-крайно 
нуждаещите се лица и тези, които са 
най-изложени на риска от бедност. 



AM\931287BG.doc 15/26 PE508.013v01-00

BG

Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

Or. es

Изменение 37
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 
подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията 
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
видно за обществеността място във 
всеки пункт, където се предоставят 
храни, стоки и евентуално съпътстващи 
мерки, освен в случаите когато това не е 
възможно поради спецификата на 
начина, по който става разпределянето.

3. По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 
подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията 
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
лесно достъпно и видно за 
обществеността място във всеки пункт, 
където се предоставят храни, стоки и 
евентуално съпътстващи мерки, освен в 
случаите когато това не е възможно 
поради спецификата на начина, по който 
става разпределянето. Бенефициерите 
и партньорските организации 
гарантират, че възрастните хора и 
лицата с увреждания имат достъп до 
тази информация. 

Or. en

Изменение 38
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ставката на съфинансиране на 
нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85% от 

1. Ставката на финансиране на нивото 
на оперативната програма е 100 % от 
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допустимите публични разходи. допустимите публични разходи.

Or. fr

Изменение 39
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма 
се определя ставката на 
съфинансиране, приложима към 
оперативната програма, и 
максималният размер на подкрепата 
от Фонда.

заличава се

Or. fr

Изменение 40
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Храните и стоките за бездомни лица 
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

3. Храните и стоките за най-
нуждаещите се лица, по-конкретно за 
бездомните лица или за децата, могат 
да бъдат закупувани от самите 
партньорски организации.

Or. fr

Изменение 41
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднократни суми, който не 
надхвърлят 100 000 EUR публична 
подкрепа;

заличава се

Or. fr

Изменение 42
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица, 
по-конкретно бездомни лица или деца;

Or. fr

Изменение 43
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за ползване на
най-нуждаещите се лица, по-
конкретно бездомни лица или деца, се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
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посочени в буква а); ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 44
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) данък върху добавената стойност, 
когато е невъзстановим.

Or. fr

Изменение 45
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност.
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който е различен от 
данъчно незадължените лица, 
определени в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета.

в) данък върху добавената стойност, 
когато е възстановим и следователно 
не е тежест.

Or. fr

Изменение 46
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално независим(а) 
от управляващия орган и от 
сертифициращия орган, който/която да 
изпълнява ролята на одитиращ орган.

4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално независим(а) 
от управляващия орган и от 
сертифициращия орган, който/която да 
изпълнява ролята на одитиращ орган. 
Националната институция за 
контрол или националната Сметна 
палата може да бъде определена за 
одитиращ орган.

Or. fr

Изменение 47
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

изготвя декларацията за управлението и 
годишното обобщение, посочени в член 
56, параграф 5, букви а) и б) от 
Финансовия регламент.

д) изготвя декларацията за управлението 
и годишното обобщение, посочени в 
член 59, параграф 5, букви а) и б) от 
Финансовия регламент.

Or. fr

Изменение 48
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 30 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. да изготвя годишните отчети, 
посочени в член 56, параграф 5, буква а) 
от Финансовия регламент;

2. да изготвя годишните отчети, 
посочени в член 59, параграф 5, буква а) 
от Финансовия регламент;
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Or. fr

Изменение 49
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В шестмесечен срок след приемането 
на оперативната програма одитиращият 
орган изготвя одитна стратегия за 
извършването на одити. В одитната 
стратегия се определя методологията на 
одита, метода за подбор на извадка за 
одити на операции и планирането на 
одити във връзка с текущата счетоводна 
година и двете следващи счетоводни 
години. Одитната стратегия се 
актуализира ежегодно от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. Одитиращият
орган представя одитната стратегия на 
Комисията при поискване.

4. В шестмесечен срок след приемането 
на оперативната програма одитиращият 
орган изготвя одитна стратегия за 
извършването на одити. В одитната 
стратегия се определя методологията на 
одита, метода за подбор на извадка за 
одити на операции и планирането на 
одити във връзка с текущата счетоводна 
година и двете следващи счетоводни 
години. Одитната стратегия се 
актуализира ежегодно от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. Одитиращият 
орган представя одитната стратегия на 
Комисията при поискване. 
Одитиращият орган трябва да взема 
надлежно предвид одита на 
резултатите.

Or. es

Изменение 50
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) одитно становище в съответствие с 
член 56, параграф 5 от Финансовия 
регламент;

a) одитно становище в съответствие с 
член 59, параграф 5 от Финансовия 
регламент;

Or. fr
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Изменение 51
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните задължения на Съюза по 
отношение на всяка оперативна 
програма се поемат на годишни вноски 
в периода между 1 януари 2014 г. и 31 
декември 2020 г. Решението на 
Комисията за приемане на оперативната 
програма се явява решение за 
финансиране по смисъла на член 81, 
параграф 2 от Финансовия регламент, а 
след нотифицирането си на засегнатата 
държава членка — правно задължение 
по смисъла на посочения регламент.

Бюджетните задължения на Съюза по 
отношение на всяка оперативна 
програма се поемат на годишни вноски 
в периода между 1 януари 2014 г. и 31 
декември 2020 г. Решението на 
Комисията за приемане на оперативната 
програма се явява решение за 
финансиране по смисъла на член 84, 
параграф 2 от Финансовия регламент, а 
след нотифицирането си на засегнатата 
държава членка — правно задължение 
по смисъла на посочения регламент.

Or. fr

Изменение 52
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка година, считано от 2015 г. до 
и включително 2022 г., до 15 февруари
на годината след края на счетоводния 
период определените органи представят 
на Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 56 от 
Финансовия регламент:

1. За всяка година, считано от 2015 г. до 
и включително 2022 г., до 31 януари на 
годината след края на счетоводния 
период определените органи представят 
на Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 59 от 
Финансовия регламент:

Or. fr

Изменение 53
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка година, считано от 2015 г. до 
и включително 2022 г., до 15 февруари
на годината след края на счетоводния 
период определените органи представят 
на Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 56 от 
Финансовия регламент:

1. За всяка година, считано от 2015 г. до 
и включително 2022 г., до 31 януари на 
годината след края на счетоводния 
период определените органи представят 
на Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 56 от 
Финансовия регламент:

Or. fr

Изменение 54
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) заверените годишни отчети на 
съответните структури, определени 
съгласно член 32 и посочени в член 56, 
параграф 5 от Финансовия регламент;

a) заверените годишни отчети на 
съответните структури, определени 
съгласно член 32 и посочени в член 59, 
параграф 5 от Финансовия регламент;

Or. fr

Изменение 55
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) декларацията за управлението, 
посочена в член 56, параграф 5 от 
Финансовия регламент;

б) декларацията за управлението, 
посочена в член 59, параграф 5 от 
Финансовия регламент;

Or. fr
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Изменение 56
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) одитното становище от определения 
независим одитен орган, посочено в 
член 56, параграф 5 от Финансовия 
регламент, придружено от контролен 
доклад, в който се представят 
констатациите от проведените одити за 
счетоводната година, обхваната в 
становището.

г) одитното становище от определения 
независим одитен орган, посочено в 
член 59, параграф 5 от Финансовия 
регламент, придружено от контролен 
доклад, в който се представят 
констатациите от проведените одити за 
счетоводната година, обхваната в 
становището.

Or. fr

Изменение 57
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април на годината след края на 
счетоводния период Комисията взема 
решение за приемането на отчетите на 
съответните структури, определени в 
съответствие с член 28 за оперативната 
програма. Решението за приемане 
обхваща пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
отчети и не засяга евентуалните 
последващи финансови корекции.

1. До 28 февруари на годината след края 
на счетоводния период Комисията взема 
решение за приемането на отчетите на 
съответните структури, определени в 
съответствие с член 28 за оперативната 
програма.

Or. fr

Изменение 58
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията предлага 
финансова корекция въз основа на 
екстраполация или на единна ставка, 
на държавата членка се предоставя 
възможност да докаже чрез проверка 
на съответната документация, че
действителната степен на 
нередност е по-ниска от преценката 
на Комисията. Със съгласието на 
Комисията държавата членка може да 
ограничи обхвата на тази проверка до 
подходяща част или извадка от 
съответната документация. Освен в 
надлежно обосновани случаи, срокът, 
който се предоставя за тази проверка, не 
може да надвишава два месеца след 
двумесечния период, посочен в 
параграф 1.

2. Когато Комисията предлага 
финансова корекция, тя започва 
дискусионно производство с държавата 
членка с цел постигане на съгласие. 
Със съгласието на Комисията държавата 
членка може да ограничи обхвата на 
тази проверка до подходяща част или 
извадка от съответната документация. 
Освен в надлежно обосновани случаи, 
срокът, който се предоставя за тази 
проверка, не може да надвишава два 
месеца след двумесечния период, 
посочен в параграф 1. Тя може да бъде 
под формата на независим 
контраодит.

Or. fr

Изменение 59
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че държавата членка не 
приеме предварителните заключения на 
Комисията, държавата членка се кани на 
изслушване от Комисията с цел да се 
гарантира, че цялата информация, която 
е от значение, и всички коментари са 
налице като основа за заключенията на 
Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция.

4. В случай че държавата членка не 
приеме предварителните заключения на 
Комисията, държавата членка се кани на 
изслушване от Комисията с цел да се 
гарантира, че цялата информация, която 
е от значение, и всички коментари са 
налице като основа за заключенията на 
Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция. В случай на 
несъгласие се назначава специален 
независим посредник с общо съгласие 
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на Комисията и държавата членка. 
Ако посредничеството се провали, 
Комисията и държавата членка 
разрешават спора си чрез арбитраж.

Or. fr

Изменение 60
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията или 
Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните отчети, изпратени на 
Комисията, произтичащата от това 
финансова корекция води до 
намаляване на подкрепата от Фонда 
за оперативната програма.

заличава се

Or. fr

Изменение 61
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 1.4.4 –  таблица – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните ще бъдат изпратени на 
Комисията от управляващите органи 
чрез годишния доклад за изпълнението.

Данните ще бъдат изпратени на 
Комисията от управляващите органи 
чрез средносрочния доклад за 
изпълнението.

Or. fr
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Изменение 62
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 1.4.4 –  таблица – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото годишно отчитане ще се 
придружава от структурирани 
проучвания. Проучванията ще се 
възлагат от Комисията поне на два пъти 
през периода на изпълнение. От тях ще 
бъде извлечена информация за 
получателите, например има ли 
доминираща възрастова или 
малцинствена група и т.н., и ще бъде 
оценено значението на приноса в 
натура, различен от стоки, например 
доброволен труд и услуги, и 
въздействието, което програмата има 
върху получателите. Очаква се тази 
информация да се набира единствено на 
база информирано предположение, тъй 
като в някои случаи анонимността може 
да е предпоставка клиентът да приеме 
подпомагането.

Базовият средносрочен доклад ще се 
придружава от структурирани 
проучвания. Проучванията ще се 
възлагат от Комисията поне на два пъти 
през периода на изпълнение. От тях ще 
бъде извлечена информация за 
получателите, например има ли 
доминираща възрастова или 
малцинствена група и т.н., и ще бъде 
оценено значението на приноса в 
натура, различен от стоки, например 
доброволен труд и услуги, и 
въздействието, което програмата има 
върху получателите. Очаква се тази 
информация да се набира единствено на 
база информирано предположение, тъй 
като в някои случаи анонимността може 
да е предпоставка клиентът да приеме 
подпомагането.

Or. fr


