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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 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно член 317 от Договора и в 
контекста на споделеното управление 
следва да бъдат уточнени условията, 
които позволяват на Комисията да 
упражнява отговорностите си за 
изпълнението на общия бюджет на 
Съюза, както и да бъдат изяснени 
отговорностите по отношение на 
сътрудничеството с държавите членки.
Тези условия следва да позволят на 
Комисията да получи увереност, че 
държавите членки използват Фонда 
законосъобразно и без нередности и в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета 
относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на
Европейския съюз (наричан по-долу
„Финансовият регламент“)1.

(5) Съгласно член 317 от Договора и в 
контекста на споделеното управление 
следва да бъдат уточнени условията, 
които позволяват на Комисията да 
упражнява отговорностите си за 
изпълнението на общия бюджет на 
Съюза, както и да бъдат изяснени 
отговорностите по отношение на 
сътрудничеството с държавите членки.
Тези условия следва да позволят на 
Комисията да получи увереност, че 
държавите членки използват Фонда 
законосъобразно и без нередности и в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза1 (наричан по-
долу „Финансовият регламент“). При 
упражняването на своите 
задължения за изпълнение на 
бюджета Комисията следва да 
използва в по-голяма степен одитите 
на изпълнението и да ги насърчава .

_____________ ____________
1ОВ L , , стр. . 1ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби следва да бъдат в 
съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент и да 
гарантират също така, че подкрепените 
операции съответстват на останалото 
приложимо законодателство на Съюза 
и на националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 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;

а) 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, 
както и хората с отрицателни 
доходи и собственост;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 16

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 хората с отрицателни 
доходи и собствениците на жилища с 
отрицателен собствен капитал. 
Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 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;

Or. en

Изменение6

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 
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Комисията се извършва посредством 
електронна система за обмен на данни, 
създадена в съответствие с условията и 
реда, определени от Комисията с
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 60, 
параграф 3.

Комисията се извършва посредством 
електронна система за обмен на данни, 
създадена в съответствие с условията и 
реда, определени от Комисията чрез
делегиран акт в съответствие с член 
59.

Or. en

Изменение7

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 
2022 г. включително. Одитиращият 
орган представя одитната стратегия на 
Комисията. Комисията се 
оправомощава да изисква от 
одитиращия орган да направи 
промени в своята одитна стратегия, 
които според нея са необходими, за да 
се гарантира правилното извършване 
на одитите в съответствие с 
международно признатите 
стандарти за одит. При това искане 
Комисията гарантира, че одитът на 
изпълнението се взема предвид в 
достатъчна степен.

Or. en
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Изменение8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение образци на одитната 
стратегия, одитното становище и 
годишния контролен доклад, както и 
методология за метода за подбор на 
извадка, посочен в параграф 4. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 60, 
параграф 3.

6. Комисията приема чрез делегирани
актове образци на одитната стратегия, 
одитното становище и годишния 
контролен доклад, както и методология 
за метода за подбор на извадка, посочен 
в параграф 4. Тези делегирани актове се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 59.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изиска от дадена 
държава членка да предприеме 
необходимите действия с оглед 

3. Комисията изисква от дадена държава 
членка да предприеме необходимите 
действия с оглед осигуряване на
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осигуряване на ефективното 
функциониране на нейните системи за 
управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с настоящия регламент.

ефективното функциониране на нейните 
системи за управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 1

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 15 февруари 
на годината след края на счетоводния 
период определените органи представят 
на Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 59 от 
Финансовия регламент:

а) 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;

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;

в) годишното обобщение на 
окончателните одитни доклади и на 
извършените проверки, включително 
анализ на естеството и мащаба на 
грешките и слабостите, както и на 
предприетите или планирани 
корективни действия;

в) годишното обобщение на 
окончателните одитни доклади и на 
извършените проверки, включително 
анализ на естеството и мащаба на 
грешките и слабостите, както и на 
предприетите или планирани 
корективни действия;

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.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган гарантира, че 
всички разходооправдателни документи 
за операциите са на разположение на 
Комисията и на Европейската сметна 
палата при поискване за период от три
години. Този тригодишен период 
започва да тече на 31 декември на 
годината на решението на 
Комисията за приемане на отчетите 
съгласно член 47 или най-късно на
датата на окончателното плащане.

1. Управляващият орган гарантира, че 
всички разходооправдателни документи 
за операциите са на разположение на 
Комисията и на Европейската сметна 
палата при поискване за период от пет
години. Този петгодишен период 
започва да тече на датата на 
окончателното плащане.

Този тригодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или административно 
производство или при надлежно 
обосновано искане на Комисията.

Този петгодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или административно 
производство или при надлежно
обосновано искане на Комисията.

Or. en


