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КРАТКА ОБОСНОВКА

Новото предложение на Комисията съдържа много нови елементи, които пораждат 
сериозни несъгласия както в Съвета, така и в Европейския парламент, като във втория 
случай те са не само между политически групи, но също и между членове със сходни 
политически убеждения. Това, за което става въпрос, в никакъв случай не е за 
пренебрегване: става дума за нещо толкова важно като сближаването на постоянно 
разрастващата се общност и облекчаването на напрежението, породено от 
взаимозависимостта между различните държави членки, региони и народи, 
посредством обща солидарност. Такава солидарност е немислима — особено на базата 
на заетостта и социалните фактори, освен ако не се гарантират равни възможности, 
поради което е необходимо да се разрешат проблемите, свързани с неравенството, 
породено от исторически, икономически и социални различия, по колкото е възможно 
по-справедлив и траен начин, тъй като това е водещата цел в новия век, в който Европа 
се е превърнала в икономически гигант, а не са изплетени фините и хармонични нишки 
на солидарността.

Междувременно, въпреки очевидните успехи и постижения на Европа в миналото в 
сферата на интеграцията, сега тя се бори с редица различни кризи. Тя се сблъсква 
едновременно с предизвикателства от институционално, финансово и икономическо, 
социално и демографско естество, както и с такива в сферата на енергийната политика, 
транспорта и логистиката. В същото време тези предизвикателства могат да се 
разглеждат като възможности, ако се основават на подходящи промени, т.е. 
последователни и предвидими промени, основаващи се на устойчив баланс. 
Следователно към всяка следваща радикална промяна трябва да се подхожда 
предпазливо и внимателно, особено по отношение на системата на функциониране на 
изпълнителните институции.

Настоящото законодателно предложение се основава на начин на мислене от преди 
повече от половин век, което поставя акцент на мира и развитието, и се основава на 
солидарността, създадена в самото началото между държавите, основали Европейския 
съюз, и подхранвана не само от социалната солидарност, но също и от увеличаващата 
се роля на идеята за сближаване. Това е довело до начина на мислене, който през 
последните десетилетия става най-важната и в същото време най-привлекателната 
причина за разширяването, що се отнася до по-новите държави членки на един 
постоянно разрастващ се Съюз. Това е истина, доколкото към днешна дата мощта на 
общия пазар и общите действия са почивали върху една система, която гарантира 
определено ниво на прецизно преразпределение на базата на солидарността.

Всички следва да имат равни права, за да се облагодетелстват от европейската 
солидарност, при надлежно отчитане на особеностите на държавите членки и броя на 
населението им, като по-специално това следва да става по такъв начин, че 
законодателният инструмент, който ще бъде приеман, да не е в същото време 
неприемливо в ущърб на която и да е отделна държава членка. Задачата не е никак 
лесна. Това обаче по никакъв начин не бива да означава, че трябва да се откажем от 
стремежа към по-строга дисциплина в управлението на общите фондове, а тъкмо 
обратното, тъй като парите на европейските данъкоплатци не бива да падат жертва на 
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безразсъдството и безотговорността.

В същото време строгостта не бива да е самоцел, нито трябва да се поставят още по-
затрудняващи административни изисквания на държавите членки, които отговарят за 
прилагането, при намалени права. Както правомощията, така и задълженията 
(отговорността) трябва да са пропорционални на правата и очакванията, като това се 
отнася и за тяхното разпределение между институциите. Докладчикът изразява твърдо 
убеждение, че увеличаването на правата не бива да е придружено с относително 
намаляване на отговорността на Комисията. Намаляването на тежестта, която пада 
върху националните администрации или върху регионалните или местните 
изпълнителни агенции, или върху държавите членки, следва само да бъде променена 
пропорционално и в оправдана степен, въз основа на съответните изчисления и на 
основаващи се на факти аргументи.

Целта на законодателния инструмент не бива да е друга, освен да гарантира, че всеки 
цент, предназначен за постигане на солидарност и сближаване сред европейските 
граждани, достига до желаното място, а не след преминаването на периода на 
широкомащабно разширяване и с все по-твърдото установяване на общия и по-
интегриран пазар, в крайна сметка все по-малко финансиране да достига до местата, 
където то е необходимо.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) От концепцията до прилагането
си структурните фондове следва да 
вземат предвид приоритетите и 
принципите на „Small Business Act“ за 
Европа и по-специално принципа 
„Мисли първо за малките”.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство, в съответствие с 
националната програма за реформи, с 
представители на компетентните 
регионални, местни, градски и други 
публични органи, икономическите и 
социалните партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството между 
половете и недискриминацията, както 
и неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
действащи в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта. Специално внимание 
следва да се обърне на групите, които 
могат да бъдат засегнати от 
програмите и да изпитат 
затруднения да им въздействат. 
Сътрудничеството с партньорите 
следва да е съобразено с най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
следва да гарантира адекватно 
равнище на техническа помощ с оглед 
улесняване на тяхното включване и 
участие във всички етапи на процеса 
на програмиране. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 



PE486.190v02-00 6/141 AD\908400BG.doc

BG

лица. Поради това партньорите
следва да представляват различните 
териториални равнища и да 
отразяват институционалната 
структура на държавите членки. 
Партньорите следва да избират и 
назначават членовете, които желаят 
да ги представляват в 
мониторинговия комитет. 
Държавите членки следва да
гарантират последователното 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договорите 
за партньорство и програмите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава 
равенството между тях, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава 
равенството между тях, като взема 
предвид член 2 от ДЕС и членове 8 и 
10 от ДФЕС, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация и да осигурява достъпност 
за хората с увреждания.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Европейският съюз и повечето 
държави членки са страни по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, докато 
останалите държави членки са в 
процес на ратифицирането й. При 
изпълнението на съответните 
проекти е важно задълженията, 
произтичащи от тази Конвенция по 
отношение на, наред с другото, 
образованието, заетостта и 
достъпността, да се зачитат от 
всички проекти, подпомагани от 
фондовете по ОСР.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъдат постигнати целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, фондовете по 
ОСР следва да съсредоточат 
подкрепата си върху ограничен брой 
общоприложими тематични цели.
Точният обхват на всеки от фондовете 
по ОСР следва да бъде определен в 
правилата за отделните фондове и 
може да бъде ограничен само до някои 
от тематичните цели, определени в 
настоящия регламент.

(13) Точният обхват на всеки от 
фондовете по ОСР следва да бъде 
определен в правилата за отделните 
фондове.
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на 
Съюза като ключови действия за 
фондовете по ОСР, с цел да осигури 
по-ясна стратегическа посока на 
процеса на програмиране на нивото на 
държавите членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) Следва да се определи обща 
стратегическа рамка, с цел да се 
насърчи хармоничното, балансирано и 
устойчиво развитие на Съюза и да се
осигури по-ясна стратегическа посока 
на процеса на програмиране на нивото 
на държавите членки и регионите.
Общата стратегическа рамка следва да 
улесни секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приеме делегиран 
акт, с цел да допълни общата 
стратегическа рамка с ключови 
действия, които изразяват целите на 
Съюза като препоръки за фондовете 
по ОСР.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в частност тези, 
които са посочени в настоящия 
регламент, и в диалог с Комисията —
договор за партньорство в 
съответствие с нейната национална 
програма за реформи. Договорът за 
партньорство следва да избира
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, да ги свежда към 
националния контекст и да определя 
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фондовете по ОСР. твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР и да определя 
уредбата, с която се гарантира 
достъп до фондовете, по-специално за 
МСП и микропредприятията, както 
и ефективното и ефикасно 
изпълнение на фондовете по ОСР.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия и 
критерии за изпълнението им с цел да 
се гарантира, че са налице рамковите 
условия, необходими за ефективно 
използване на подкрепата на Съюза.
Подобни предварителни условия 
следва да се отнасят до 
ефективността на приноса на 
фондовете по ОСР в приложимите 
случаи на инвестиции. Изпълнението 
на тези предварителни условия следва 
да се оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите, като 
надлежно се взема предвид 
предишният опит. В случаите, в които
държава членка до голяма степен не
изпълни дадено предварително условие
въпреки препоръките на Комисията,
последната следва да получи
правомощието да спре плащанията към 
програмата. Когато решава дали да 
спре плащанията, Комисията следва 
да отчита икономическите и 



PE486.190v02-00 10/141 AD\908400BG.doc

BG

социалните последици от подобно 
спиране на плащанията. Спиранията 
следва да се отменят и фондовете да 
се предоставят отново веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Изменение 9

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 
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.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Рамката на изпълнението следва да 
включва амбициозни, но реалистични 
общи и етапни цели и следва 
надлежно да взема предвид 
конкретните обстоятелства и 
естеството на интервенциите, 
предвидени от държавата членка. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението два пъти по 
време на програмния период през 
годините, за които бъде постигнато 
съгласие между държавата членка и
Комисията. Комисията следва да 
предостави на държавата членка 
необходимата техническа помощ, в 
случай че тя не постига определените 
цели. В случаи, когато изоставането в 
постигането на етапните цели или на 
целите е значително, Комисията следва 
да може да спре плащанията към 
програмата. Когато взема решение за 
спиране на плащанията, Комисията 
следва да вземе предвид всички 
промени в икономическите и 
социалните обстоятелства, които 
могат да повлияят на постигането 
на етапните или общите цели, както 
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и икономическите и социалните 
последици от спирането на 
плащанията. Спиранията следва да се 
отменят и фондовете да се 
предоставят отново веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

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 

(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, като се взема предвид 
нейната национална програма за 
реформи.
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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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно равнище, е 
необходимо да бъде укрепено и 
улеснено местното развитие, 
движено на ниво общност, като 
бъдат заложени общи правила и 
тясно сътрудничество за всички 
фондове по ОСР. Отговорността за 
изпълнението на местните 
стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на 
местни групи за действие, които 
представляват интересите на 
общността. Съществуващите групи 
по LEADER следва да бъдат 
признати.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Полезно е да се конкретизират (36) Полезно е да се конкретизират 
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видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
фондовете по ОСР.

видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
фондовете по ОСР. Държавата членка 
следва да гарантира разпределянето 
на адекватно равнище на техническа 
помощ на партньорите, посочени в 
настоящия регламент, включително 
на тематични представителни 
организации и неправителствени 
организации, църкви, икономически и 
социални партньори и мрежи и 
асоциации, представляващи 
местните, градските и регионалните 
органи, с оглед улесняване на тяхното 
включване в целия процес на 
програмиране.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и да се приемат обективни 
критерии за тяхното отпускане на 
регионите и държавите членки. С цел да 
се даде стимул на необходимото 
ускоряване на развитието на 
транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 
и комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде 
Механизъм за свързване на Европа. 
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена държава 
членка и сумите, които се прехвърлят от 
Кохезионния фонд на Механизма за 
свързване на Европа на държава членка, 
следва да бъдат ограничени до таван, 
който ще бъде определен, като се отчита 
капацитетът на съответната държава 

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и да се приемат обективни 
критерии за тяхното отпускане на 
регионите и държавите членки. С цел да 
се даде стимул на необходимото 
ускоряване на развитието на 
транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 
и комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде 
Механизъм за свързване на Европа. 
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена държава 
членка и сумите, които се прехвърлят от 
Кохезионния фонд на Механизма за 
свързване на Европа на държава членка, 
следва да бъдат ограничени до таван, 
който ще бъде определен, като се отчита 
капацитетът на съответната държава 
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членка за усвояване на отпуснатите 
бюджетни кредити. В допълнение в 
съответствие с водещата цел за 
намаляване на бедността е необходимо 
да бъде преориентирана схемата за 
хранителни помощи за най-уязвимите 
лица с оглед на насърчаването на 
социалното приобщаване и 
хармоничното развитие на Съюза. 
Предвижда се механизъм, който да 
прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно 
намаление в минималните проценти 
на структурните фондове, които ще 
бъдат заделени за ЕСФ във всяка 
държава.

членка за усвояване на отпуснатите 
бюджетни кредити. В допълнение в 
съответствие с водещата цел за 
намаляване на бедността е необходимо 
да бъде преориентирана схемата за 
хранителни помощи за най-уязвимите 
лица с оглед на насърчаването на 
социалното приобщаване и 
хармоничното развитие на Съюза. 
Предвижда се механизъм, който да 
прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или село изисква интегриран 
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интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие следва да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция в рамките на 
определена оперативна програма.

подход, тъй като включва инвестиции 
по повече от една приоритетна ос на 
една или няколко оперативни програми, 
подкрепеното от фондовете действие 
следва да се осъществява като 
интегрирана териториална инвестиция в 
рамките на определена оперативна 
програма.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на корпоративните 
комуникации във връзка с 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент.

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите, но най-вече на 
Комисията. Новите технологии 
правят възможно графичното 
публикуване на финансовите потоци 
за всяка държава и постигнатите с 
използването на фондовете 
резултати на единен централизиран 
уебсайт. За да се осигури по-голяма 
ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на корпоративните 
комуникации във връзка с 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
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регламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) За целите на това да се гарантира 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на 
фондовете и за ролята, която Съюзът 
има за тях, и да се информират 
потенциалните бенефициери за 
възможностите за финансиране в 
настоящия регламент следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информационните и комуникационните 
мерки, както и някои технически 
характеристики на тези мерки.

(71) За целите на това да се гарантира 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на 
фондовете и за ролята, която Съюзът 
има за тях, и да се информират 
потенциалните бенефициери за 
възможностите за финансиране в 
настоящия регламент следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информационните и комуникационните 
мерки, както и някои технически 
характеристики на тези мерки, по-
специално чрез организациите, 
представляващи различните 
заинтересовани страни.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) С цел да бъдат защитени 
финансовите интереси на Съюза и да 
бъдат осигурени средствата, които да 
гарантират ефективно изпълнение на 
програмите, следва да съществуват 
мерки, които да дават възможност на 
Комисията да спира плащанията на 
нивото на приоритетните оси или 
оперативните програми.

(85) С цел да бъдат защитени 
финансовите интереси на Съюза и да 
бъдат осигурени средствата, които да 
гарантират ефективно изпълнение на 
програмите, следва да съществуват 
мерки, които да дават възможност на 
Комисията да спира плащанията на 
нивото на приоритетните оси или 
оперативните програми. Когато решава 
дали да спре плащанията, Комисията 
следва да отчита икономическите и 
социалните последици от спирането 
на плащанията за съответния регион.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и 
критериите в подкрепа на 
изпълнението на партньорството, 
приемането на обща стратегическа 
рамка, допълнителни правила относно 
отпускането на резерва за 
изпълнение, определянето на районите 
и населението, обхванато от стратегиите 
за местно развитие, подробните правила 
относно финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
допълването на общата стратегическа 
рамка, примерното определяне на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
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изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Изменение 20

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 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на съгласуваните договори за 
партньорство 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 
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 
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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.

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.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж са изразени като 
ключови действия за фондовете по 
ОСР, като за всяка тематична цел са 
определени ключовите действия, 
които ще се подпомагат от всеки 
фонд по ОСР, и механизмите за 
осигуряване на последователността и 
съгласуваността на програмирането на 
фондовете по ОСР с икономическите 
политики и политиките за заетостта на 
държавите членки и на Съюза;

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, който осигурява 
стратегическа насока за процеса на 
програмиране на равнище държави 
членки и на равнище региони, улеснява 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти 
на Съюза, и създава механизмите за 
осигуряване на последователността и 
съгласуваността на програмирането на 
фондовете по ОСР с икономическите 
политики и политиките за заетостта на 
държавите членки и на Съюза с цел 
постигане на устойчиво в социално и 
екологично отношение развитие.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове, в 
съответствие с член 142, за 
допълване на общата стратегическа 
рамка, в която целите на 
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стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж са изразени като 
ключови действия за фондовете по 
ОСР, като за всяка тематична цел са 
определени ключовите действия под 
формата на препоръки, които следва 
да се отчитат от всеки фонд по ОСР 
в съответствие с инвестиционните 
приоритети, като се вземат предвид 
различните нужди, 
предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие и се предлагат 
приоритетите за сътрудничество в 
рамките на фондовете по ОСР;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, с участието на 
партньорите и в съответствие с 
подхода на многостепенно управление 
съгласно посоченото в член 5,
предназначен да изпълни на 
многогодишна база съвместното 
действие на Съюза и държавите членки 
за изпълнение на стратегия на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж;

Изменение 23

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

(10) „държавна помощ“ означава 
помощ, която попада в член 107, 
параграф 1 от Договора, като се счита, 
че за целите на настоящия регламент тя 
включва и минималната помощ по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 
на Комисията от 15 декември 2006 г. за 
прилагане на членове 87 и 88 от 
договора към минималната помощ, 
Регламент (ЕО) № 1535/2007 на 
Комисията от 20 декември 2007 г. за 
прилагане на членове 87 и 88 от 
Договора за ЕО към помощите de 
minimis в сектора на производството на 
селскостопански продукти и Регламент 
(ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 
юли 2007 г. за прилагане на членове 87 
и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта 
de minimis в сектора на рибарството и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1860/2004;

(10) „държавна помощ“ означава 
помощ, която попада в член 107, 
параграф 1 от ДФЕС, като се счита, че за 
целите на настоящия регламент тя 
включва и минималната помощ по
смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 
на Комисията от 15 декември 2006 г. за 
прилагане на членове 87 и 88 от 
договора към минималната помощ, 
Регламент (ЕО) № 1535/2007 на 
Комисията от 20 декември 2007 г. за 
прилагане на членове 87 и 88 от 
Договора за ЕО към помощите de 
minimis в сектора на производството на 
селскостопански продукти и Регламент 
(ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 
юли 2007 г. за прилагане на членове 87 
и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта 
de minimis в сектора на рибарството и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1860/2004, Регламент (ЕС) № 360/2012 
на Комисията от 25 април 2012 г. 
относно прилагането на членове 107 и 
108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз към 
минималната помощ (de minimis) за 
предприятия, предоставящи услуги 
от общ икономически интерес1, 
както и помощ под формата на 
обществени услуги, предоставена на 
определени предприятия, натоварени 
с извършването на услуги от общ 
икономически интерес, по смисъла на 
Решение на Комисията от 20 
декември 2011 г. относно прилагането 
на член 106, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз за държавната помощ под 
формата на компенсация за 
обществена услуга, предоставена на 
определени предприятия, натоварени 
с извършването на услуги от общ 
икономически интерес2.
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_______________
1 ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8.
2 ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3.

Обосновка

Тъй като предоставянето на услуги от общ икономически интерес е една от формите 
на държавна помощ, то следва да бъде включено в определението за „държавна 
помощ”.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата 
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление, в който е 
определена стратегията на държавата 
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР за 
работа по стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и който е одобрен от Комисията 
след оценка и диалог с държавата 
членка;

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата 
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление съгласно 
посоченото в член 5, в който е 
определена стратегията на държавата 
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР за 
работа по стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като се взема предвид нейната 
национална програма за реформи и 
същевременно се признават 
различните нужди на регионите й и 
се гарантира необходимата гъвкавост 
за регионално устойчиво развитие, и 
който е одобрен от Комисията след 
оценка и диалог с държавата членка;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 24 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) „предварително условие“ 
означава конкретен и предварително 
точно определен критичен фактор, 
който е необходима предпоставка и 
има реална връзка и пряко 
въздействие по отношение на 
ефективното и ефикасно изпълнение 
на конкретното съдържание на 
инвестициите, които ще се 
финансират от фондове по ОСР.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат
Интегрираните насоки и препоръките
за отделните държави, изготвени 
съгласно член 121, параграф 2 от
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
националните програми за реформи, 
като отчитат член 9 от ДФЕС, 
съответните Интегрирани насоки и
съответните препоръки за отделните 
държави, изготвени съгласно член 121, 
параграф 2 от ДФЕС и съответните 
препоръки на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 
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по ОСР е съгласувана с политиките и
приоритетите на Съюза и допълва 
другите финансови инструменти на 
Съюза.

по ОСР е съгласувана със съответните 
политики и приоритети на Съюза, 
включително хоризонталните цели, и 
допълва другите финансови 
инструменти на Съюза.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа и размера на 
бенефициерите.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка.

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка, като 
информират потенциалните 
бенефициери относно 
възможностите за финансиране и 
оповестяват публично ролята и 
постиженията на политиката за 
сближаване.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на фондовете по ОСР с цел 
да намалят административната тежест за 
бенефициерите.

10. Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на фондовете по ОСР с цел 
да намалят административната тежест за 
бенефициерите, за националните, 
регионалните и местните публични 
органи и органите, действащи на 
различни нива на администрацията 
като управляващи органи.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма 
държавите членки и регионалните 
органи организират партньорство със 
следните партньори:

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;

a) други компетентни публични 
органи;
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации, сред които 
неправителствени организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организации, 
действащи в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта, и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството между половете и 
недискриминацията.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавата членка включва в 
партньорството тези институции, 
организации и групи, които могат да 
окажат въздействие върху 
изпълнението на програмите или да 
бъдат засегнати от тях. Специално 
внимание следва да се обърне на 
групите, които могат да бъдат 
засегнати от програмите и да 
изпитат затруднения да им 
въздействат, по-специално уязвимите 
и маргинализираните групи.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки привличат партньорите в
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите.
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление и договора 
за партньорство, както е посочено в 
параграф 1, държавите членки 
привличат партньорите, които 
представляват различните 
териториални равнища и отразяват 
институционалната структура на 
държавите членки, на всички етапи 
на подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите 
по своевременен и съгласуван начин. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 с цел 
да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели и 
критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 след 
консултация с европейските 
икономически и социални партньори 
и с европейските партниращи 
организации, с цел да предвиди 
европейски кодекс на поведение, в 
който се определят цели и критерии, 
които да подпомогнат осъществяването 
на партньорството и да спомогнат за 
споделянето сред държавите членки на 
информация, опит, резултати и добри 
практики.

Изменение 37
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При изпълнението на фондовете 
по ОСР компетентните органи 
насърчават подходящото участие и 
достъпа на партньорите до 
финансовите инструменти, както е 
посочено в член 5, параграф 1, буква в), 
по-конкретно в областта на борбата 
с бедността и социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и предоставянето на равни 
възможности.  

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и на 
недискриминацията

Насърчаване на равните възможности
и на недискриминацията

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството 
между мъжете и жените и 
отчитането на социалните аспекти на 
пола.

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че на всички етапи от
подготовката, програмирането и 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на фондовете по ОСР по 
своевременен и съгласуван начин и 
чрез методите за оценка на 
бюджетирането, съобразено с 
фактора „пол“, се насърчава 
равенството между жените и мъжете и
последователното отчитане на 
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социалните аспекти на пола.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
насърчат равните възможности, да
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация и да се уверят, че 
сегрегацията няма да се повтори по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите, като обръщат особено 
внимание на лицата, които са обект 
на различни форми на дискриминация.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Достъпност за хора с увреждания

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че изискванията за 
достъпност за хората с увреждания 
се спазват на всички етапи на 
подготовката и изпълнението на 
програмите.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и 
микропредприятията, както и на 
предприятията, ръководени от 
самостоятелно заетите лица, и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективността на 
ресурсите;

(6) опазване на околната среда и 
биологичното разнообразие и 
насърчаване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

(8) насърчаване на устойчивата и 
качествена заетост и подкрепа за
доброволната мобилност на работната 
сила;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното (9) насърчаване на социалното 
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приобщаване и борба с бедността; приобщаване и борба с бедността и 
дискриминацията;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот;

(10) инвестиции в образованието, 
обучението, включително 
професионалното обучение, уменията 
и ученето през целия живот;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) инвестиране в достъпността за 
лица с намалена подвижност,
включително възрастни и хора с 
увреждания

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация.

(11) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация и насърчаване на 
изграждането на капацитет за 
заинтересованите страни.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза целите и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж ще бъдат изразени с помощта 
на обща стратегическа рамка като 
ключови действия за фондовете по 
ОСР.

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза, общата 
стратегическа рамка, както е 
посочено в приложение -I, осигурява 
стратегическа насока за процеса на 
програмиране на равнище държави 
членки и на равнище региони, както и 
за приноса на фондовете по ОСР за 
постигането на целите и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като се вземат предвид 
различните нужди, 
предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание Съдържание
Общата стратегическа рамка определя: В сътрудничество с европейските 

икономически и социални партньори, 
общата стратегическа рамка определя:

a) за всяка тематична цел —
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки от фондовете 
по ОСР;
б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и 
рибарските райони, както и за 
районите с особени териториални 
характеристики, посочени в членове 
174 и 349 от Договора, по които ще 
работят фондовете по ОСР;
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в) хоризонталните принципи и целите 
на политиката при изпълнението на 
фондовете по ОСР;

в) хоризонталните принципи и целите 
на политиката при изпълнението на 
фондовете по ОСР;

г) приоритетните области на всеки 
от фондовете по ОСР за дейностите 
за сътрудничество, като отчитат —
където е целесъобразно —
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;
д) механизмите за координация между 
фондовете по ОСР и координация с 
други имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза, включително 
външни инструменти за 
сътрудничество;

д) механизмите за координация между 
фондовете по ОСР и координация с 
други имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза, включително 
външни инструменти за 
сътрудничество;

е) механизми за гарантиране на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с препоръките за отделните 
държави съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора.

е) механизми за гарантиране на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с инструментите на други 
политики на Съюза и, в съответствие 
с националната програма за реформи, 
със съответните препоръки за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от ДФЕС и съответните 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 148, параграф 4 от 
ДФЕС.

Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт, в 3-месечен 
срок от приемането на настоящия 
регламент, в съответствие с член 142 
с цел да допълни общата 
стратегическа рамка със следното:
a) за всяка тематична цел —
препоръките относно ключовите 
действия, които ще се подпомагат от 
всеки от фондовете по ОСР;
б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и 
рибарските райони, както и за 
районите с особени териториални 
характеристики, посочени в членове 
174 и 349 от ДФЕС, по които ще 
работят фондовете по ОСР;
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в) приоритетните области на всеки 
от фондовете по ОСР за дейностите 
за сътрудничество, като отчитат —
където е целесъобразно —
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни в 
съответствие с приоритетите на 
държавите членки.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемане и преразглеждане заличава се
Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 142 относно общата 
стратегическа рамка в 3-месечен срок 
от приемането на настоящия 
регламент.
При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегиран акт в съответствие с член 
142 преразгледана обща 
стратегическа рамка.
В 6-месечен срок след приемането на 
преразгледаната обща стратегическа 
рамка държавите членки предлагат, 
когато е необходимо, изменения в 
техните договори за партньорство и 
програми с цел да осигурят тяхната 
съгласуваност с преразгледаната 
обща стратегическа рамка.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка подготвя 
договор за партньорство за периода 
1 януари 2014—31 декември 2020 г.

1. Всяка държава членка подготвя 
заедно с регионалните органи договор 
за партньорство за периода 1 януари 
2014—31 декември 2020 г.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки в сътрудничество с 
партньорите, посочени в член 5. 
Договорът за партньорство се подготвя 
в диалог с Комисията.

2. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки и регионалните 
органи в сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5. Договорът за 
партньорство се подготвя в диалог с 
Комисията.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
3-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
шестмесечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия, 
определени в общата стратегическа 

i) анализ на различията и потребностите 
на устойчивото развитие спрямо 
тематичните приоритети, 
хоризонталните принципи, 
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рамка, и целите, определени в
препоръките за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора;

определени в членове 6, 7, 7а и 8 от 
настоящия регламент, и 
препоръчителните действия, 
определени в общата стратегическа 
рамка, като се вземат предвид целите, 
определени в съответните препоръки
за отделните държави съгласно член 
121, параграф 2 от ДФЕС и съответните 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 148, параграф 4 от
ДФЕС, и националната програма за 
реформи на държавата членка;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) обобщен анализ на 
предварителните оценки на 
програмите, който мотивира избора на 
тематични цели и ориентировъчния 
размер на разпределените от фондовете 
по ОСР средства;

ii) обобщен анализ на програмите, който 
мотивира избора на тематични цели,
ориентировъчния размер на 
разпределените от фондовете по ОСР 
средства и обобщение на основните 
резултати, очаквани за всеки от 
фондовете по ОСР;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за всяка тематична цел —
обобщение на основните резултати, 
очаквани от всеки от фондовете по 
ОСР;

заличава се

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от примерен списък 
на градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като там, 
където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с висок риск от 
дискриминация или бедност и 
социално изключване със специална 
насоченост към хората с увреждания и
маргинализираните общности, като там 
се включват ориентировъчни отпуснати 
суми за съответните фондове по ОСР,
с цел да се спомогне за изпълнението 
на националните стратегии за борба 
с бедността;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) начинът, по който фондовете по 
ОСР ще допринесат за изпълнението 
на интегрирани национални 
стратегии против бедността, 
описани подробно в националните 
програми за реформи, които 
насърчават приобщаването на всички 
групи, засегнати или застрашени от 
бедност и социално изключване, и 
които са подкрепени от 
националните доклади в социалната 
област;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от безработица, със 
специална насоченост към 
младежката безработица, като във 
всяка стратегия на фондовете се 
посочват мерките за намаляването й, 
както и отпуснатите суми, 
определени за постигането на тази 
цел;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) обобщение на оценката за 
изпълнението на предварителните
условия и — когато предварителните 

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

предварителните условия не са 
изпълнени — на действията, които 
трябва да бъдат предприети на
национално и регионално ниво, и на 
графика за тяхното провеждане;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) предприетите действия за 
привличане на партньорите и ролята на 
партньорите в подготовката на договора 
за партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент;

iv) предприетите действия за прилагане 
на подхода за многостепенно 
управление и за привличане на 
партньорите, както е посочено в член 
5, и ефективността на тези 
действия, примерния списък на 
партньорите и ролята на партньорите 
в подготовката на договора за 
партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv a) идентифициране на правните и 
административни пречки за 
изпълнение на партньорството в 
национален контекст и предвидените 
действия за справяне с тези 
препятствия;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv б) идентифициране на 
съответните съществуващи 
национални, регионални и местни 
партньорства и структури за 
многостепенно управление и на 
начините, по които да бъдат взети 
предвид;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) оценка дали има необходимост от 
подсилване на административния 
капацитет на органите и — където е 
целесъобразно — на бенефициерите и 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за тази цел;

i) оценка дали има необходимост от 
подсилване на административния 
капацитет на органите и на 
бенефициерите и партньорите, 
посочени в член 5, параграф 1, букви 
а), б) и в), и действията, които трябва да 
бъдат предприети за тази цел;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на 
договора за партньорство не по-късно от
шест месеца след подаването му от 
държавата членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. Договорът за партньорство не 
може да влиза в сила по-рано от 1 
януари 2014 г.

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на
елементите на договора за 
партньорство, попадащи в обхвата на 
член 14, буква а), подточки iii), iv), vi), 
vii) и буква г), подточки i)—iii), не по-
късно от четири месеца след 
подаването му от държавата членка, при 
условие че евентуално направените от 
Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени. Договорът 
за партньорство не може да влиза в сила 
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по-рано от 1 януари 2014 г.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на постигането на водещите цели на
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави, 
така както са изразени в контекста 
на националната програма за 
реформи и други стратегии, в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат 
националните, регионалните и 
местните потребности.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия и 
съответните критерии за 
изпълнението им.
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия 
са изпълнени.

2. Държавите членки оценяват дали 
предварителните условия, отнасящи 
се до ефективността на приноса на 
фондовете в приложимите случаи на 
инвестиции, са изпълнени в 
съответствие с разделението на 
правомощията между различните 
нива на управление. Оценката се 
извършва въз основа на обща 
методология при участие на 
партньорите, посочени в член 5.

Изменение 71

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 
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.

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, може да представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията. Когато решава 
дали да спре плащанията, Комисията 
отчита икономическите и 
социалните последици от спирането 
на плащанията. Неподдържането на 
вече изпълнени предварителни 
условия по време на изпълнението на 
програмата също може да 
представлява основание за спиране на 
плащанията от страна на 
Комисията. Спиранията се отменят 
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и фондовете се предоставят отново 
веднага щом държавата членка 
предприеме необходимото действие.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато действа съгласно параграф 
5, Комисията надлежно взема предвид 
ситуацията в съответната държава 
членка и предишния й опит по 
отношение на изпълнението на 
съответните предварителни условия.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение

5 % от средствата, отпуснати на 
всеки от фондовете по ОСР и на всяка 
държава-членка, с изключение на 
средствата, отпуснати на целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по дял V от 
Регламента за ЕФМДР, 
представляват резерв за изпълнение, 
който се отпуска в съответствие с 
член 20.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията в сътрудничество с 
държавите членки предприема във всяка 
държава членка през 2017 и 2019 г.
преглед на изпълнението на програмите 
спрямо рамката на изпълнението, 
определена в съответния договор за 
партньорство и в програмите. Методът 
за определяне на рамката на 
изпълнението е определен в приложение 
І.

1. Комисията в сътрудничество с 
държавите членки предприема във всяка 
държава членка преглед на 
изпълнението на програмите спрямо 
рамката на изпълнението, определена в 
съответния договор за партньорство и в 
програмите. Прегледът на 
изпълнението се извършва два пъти 
по време на програмния период. 
Държавата членка и Комисията 
договарят годините, през които ще се 
извърши прегледът. Методът за 
определяне на рамката на изпълнението 
е определен в приложение І.

Обосновка

С цел да се гарантира гъвкавост, като се вземе предвид ситуацията в различните 
държави членки, условията на прегледа на изпълнението следва да бъдат взаимно 
договорени между държавата членка и Комисията.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на 
програмите на нивото на приоритетите 
въз основа на информацията и оценките, 
представени в докладите за напредъка, 
предадени от държавите членки през 
2017 и 2019 г.

2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на
програмите на нивото на приоритетите 
въз основа на информацията и оценките, 
представени в докладите за напредъка, 
предадени от държавите членки през 
годините на преглед на изпълнението.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В хода на прегледа се вземат 
предвид всички промени в 
икономическите и социалните 
обстоятелства, които могат да 
повлияят на постигането на 
етапните цели на програмите.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Освен горепосочения преглед е 
необходим постоянен мониторинг, 
който се извършва от Комисията и 
функционира като система за ранно 
предупреждение, за откриване на 
програми, които не са допринесли за 
изпълнението на целите на 
фондовете по ОСР, за да се 
предотврати спирането на 
плащанията.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в рамките 
на някоя от програмите не са постигнати 
етапните цели, определени за 2016 г., 
Комисията излиза с препоръки към 
съответната държава членка.

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през годината 
на първия преглед на изпълнението, 
покаже, че за даден приоритет в рамките 
на някоя от програмите не са постигнати 
етапните цели, определени за годината, 
предхождаща годината на първия 
преглед на изпълнението, Комисията 
излиза с препоръки към съответната 
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държава членка.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава членка на програмите и 
приоритетите, по които са постигнати 
етапните цели. Държавите членки 
предлагат предоставянето на резерва 
за изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в 
решението на Комисията. Комисията 
одобрява изменението на съответните 
програми в съответствие с член 26. В 
случаите, когато държава членка не 
подаде информация в съответствие с 
член 46, параграфи 2 и 3, резервът за 
изпълнение за съответните програми 
или приоритети не се отпуска.

2. Въз основа на окончателния преглед, 
предприет през годината на втория 
преглед на изпълнението, Комисията 
взема решение посредством актове за 
изпълнение за определяне за всеки фонд 
по ОСР и за всяка държава членка на 
програмите и приоритетите, по които са 
постигнати етапните цели, като взема 
предвид, наред с другото, външните 
условия и промените в БВП на Съюза 
и на съответната държава членка.
Комисията одобрява изменението на 
съответните програми в съответствие с 
член 26.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че вследствие на преглед на 
изпълнението са налице доказателства, 
че по даден приоритет не са постигнати 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението, Комисията може да 
спре по дадения приоритет всички 
междинни плащания или част от тях в 
съответствие с процедурата, определена 
в правилата за отделните фондове.

3. В случай че вследствие на преглед на 
изпълнението, посочен в параграф 2, са 
налице доказателства, че по даден 
приоритет не са постигнати почти 
никакви етапни цели, определени в 
рамката на изпълнението, Комисията 
може да спре по дадения приоритет 
всички междинни плащания или част от 
тях в съответствие с процедурата, 
определена в правилата за отделните 
фондове в съответствие с 
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предишните коментари на 
Комисията. Когато решава дали да 
спре плащанията, Комисията 
отчита икономическите и 
социалните последици от спирането 
на плащанията. Спиранията се 
отменят и фондовете се 
предоставят отново веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Изменение 81

Предложение за регламент
Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макроикономически условия Подпомагане на държавите членки 
със сериозни бюджетни затруднения

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5. Всяка държава 
членка изготвя план за консултации и 
публикува резултатите от 
консултациите преди 
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финализирането на програмите.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в тримесечен срок след 
предаването на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в деветмесечен срок след 
приемането на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Изменение 85

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Силно се насърчава изпълнението 
на финансирани по няколко фонда 
програми (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, 
ЕФМДР). За тази цел Комисията 
предприема всички необходими мерки, 
за да гарантира, че при подготовката 
и изпълнението на такива програми 
се спазва принципът за 
пропорционалност на фондовете.
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Изменение 86

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 
качествени и количествени 
показатели, основани на предходните 
постижения и предизвикателства на 
държавата членка, в съответствие с 
хоризонталните принципи, 
определени в членове 7, 7а и 8, за 
оценяване на напредъка на програмата 
към постигане на целите като основа за 
мониторинг, оценка и преглед на 
изпълнението. Те включват:

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

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 количествени и 
качествени показатели, като могат да 
се предвидят и показатели за отделните 
програми.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7 и 

Във всяка програма, с изключение на
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7, 7а 
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8. и 8, и съответните качествени и 
количествени показатели, основани 
на предходните постижения и 
предизвикателства на държавата 
членка.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, съответните 
препоръки за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
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Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и на специфичните 
цели, определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Те се 
придружават от преразгледаната 
програма и — където е целесъобразно 
— от преразгледан договор за 
партньорство.

Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, устойчиво 
развитие и на специфичните цели, 
определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Те се 
придружават от преразгледаната 
програма и — където е целесъобразно 
— от преразгледан договор за 
партньорство.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменението на програмите се 
извършва съгласно изискванията, 
посочени в член 24, по-специално 
изискванията, свързани с 
хоризонталните принципи, 
включително принципа за 
партньорство и подхода на 
многостепенно управление. 
Исканията за изменения на програми 
се основават също и на преразгледани 
програми и, където е целесъобразно, 
преразгледан договор за 
партньорство.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, както и в 
дейностите във връзка с подготовката на 
операции, по-специално големи 
проекти, финансови инструменти и 

1. По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, както и в 
дейностите във връзка с подготовката на 
операции, големи и малки проекти, 
които предлагат значителен 
потенциал за иновации, финансови 
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публично-частни партньорства. инструменти и публично-частни 
партньорства.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни характеристики в 
местния контекст, изграждане на мрежи 
и — където е целесъобразно —
сътрудничество.

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни и социално-
културни характеристики в местния 
контекст, изграждане на мрежи и —
където е целесъобразно —
сътрудничество.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите.

3. Стратегиите за устойчиво местно 
развитие се избират от комитет, учреден 
с тази цел от съответните управляващи 
органи на програмите. Партньорите, 
посочени в член 5, са представлявани в 
този комитет. Икономическите и 
социалните партньори в частност 
имат силно представителство. 

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разходите за консултации
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии или субсидии за 
гаранционни такси. В такъв случай се 
поддържа отделна отчетност за всяка 
форма на финансиране.

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии, микрокредити или 
субсидии за гаранционни такси. В такъв 
случай се поддържа отделна отчетност 
за всяка форма на финансиране.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно предварителната 
оценка на финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните получатели 
чрез безвъзмездни средства, лихвени 
субсидии, субсидии за гаранционни 
такси и финансови инструменти, както и 
допълнителни специални правила 
относно допустимостта на разходите и 
правила, конкретизиращи вида 
дейности, които не се подкрепят чрез 
финансови инструменти.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно предварителната 
оценка на финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните получатели 
чрез безвъзмездни средства, лихвени 
субсидии, субсидии за гаранционни 
такси, микрокредити и финансови 
инструменти, както и допълнителни 
специални правила относно 
допустимостта на разходите и правила, 
конкретизиращи вида дейности, които 
не се подкрепят чрез финансови 
инструменти.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приносът в натура не е допустим 3. Приносът в натура не е допустим 
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разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на приноса 
под формата на земя или недвижим 
имот по отношение на инвестициите с 
цел подкрепа на градското развитие или
възстановяването на градската среда, 
когато земята или недвижимият имот 
представляват част от инвестицията.
Приносът под формата на земя или 
недвижим имот е допустим, при условие 
че са изпълнени условията, посочени в 
член 59.

разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на приноса 
под формата на земя или недвижим 
имот по отношение на инвестициите с 
цел подкрепа на градското развитие
и/или развитието на селските 
райони, както и възстановяването на 
градската среда и/или на селските 
райони, когато земята или недвижимият 
имот представляват част от 
инвестицията. Приносът под формата на 
земя или недвижим имот е допустим, 
при условие че са изпълнени условията, 
посочени в член 59.

Изменение 99

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 7 години след 
приключване на програмата. Сумата, 
останала неусвоена след този период, 
се прехвърля в бюджета на 
Европейския съюз.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
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финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението.

финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението, като се старае да 
избегне дублирането и 
допълнителната административна 
тежест.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет се състои 
от представители на управляващия 
орган и междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

1. Мониторинговият комитет се състои 
от представители на управляващия 
орган и междинните звена, както и от 
представители на партньорите, 
посочени в член 5, като се обръща 
специално внимание на партньорите, 
участващи в подготовката на 
съответните програми. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право на 
глас. Държавите членки гарантират, 
че мониторинговият комитет е с 
балансирано представителство на 
половете.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите избират и назначават 
членовете, които да ги 
представляват в мониторинговия 
комитет.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът с членовете на 
мониторинговия комитет се 
публикува.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Органът, от който е 
председателят на комитета, поема 
функцията на централен орган, за да 
подпомага партньорите при 
изпълнението на техните задачи и 
председателя при подготовката и 
провеждането на заседанията, като 
осигурява тяхната резултатност. 

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
напредъка в посока на постигането на 
нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне два пъти годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
напредъка в посока на постигането на 
нейните цели и спазването на 
хоризонталните принципи, 
определени в членове 6, 7, 7а и 8. При 
това той отчита финансовите данни, 
общите и специфичните за програмата 
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
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на изпълнението.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата.

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата, включително прегледа на 
изпълнението.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата и нейната оценка. Той 
осъществява мониторинг на действията, 
предприети вследствие на неговите 
препоръки.

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата и нейната оценка, за да 
намали административната тежест 
за бенефициерите. Той осъществява 
мониторинг на действията, предприети 
вследствие на неговите препоръки.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Мониторинговият комитет 
одобрява годишните доклади за 
изпълнение на програмите, посочени в 
член 44, и докладите за напредъка, 
посочени в член 46.
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Изменение 109

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така
описват действията, предприети в
изпълнение на предварителните 
условия, опростяват 
административните процедури и
разглеждат всякакви въпроси, 
засягащи изпълнението на програмата, 
както и приетите корективни мерки.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
изпълнението на действията, с които се 

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през годината на първия 
преглед на изпълнението, се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
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цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 
и 8, и се отчита подкрепата, използвана 
за постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата.

изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7, 
7а и 8, и се отчита подкрепата, 
използвана за постигане на целите във 
връзка с борбата срещу изменението на 
климата, намаляването на бедността 
и на равнището на общата и на 
младежката безработица.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Годишният доклад за изпълнението, 
представен през 2019 г., и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в 
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата и нейния принос за 
постигането на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

4. Годишният доклад за изпълнението, 
представен през годината на втория 
преглед на изпълнението, и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в 
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата и нейния принос за 
постигането на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната среща за преглед може да 
обхваща повече от една програма. През
2017 г. и 2019 г. годишната среща за 
преглед обхваща всички програми в 
държавата членка и отчита също така 
докладите за напредъка, представени от 
държавата членка в съответствие с член 

2. Годишната среща за преглед може да 
обхваща повече от една програма. През
годините, в които се извършва 
прегледът на изпълнението,
годишната среща за преглед обхваща 
всички програми в държавата членка и 
отчита също така докладите за 
напредъка, представени от държавата 
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46 през тези години. членка в съответствие с член 46 през 
тези години.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавата членка могат 
да се споразумеят да не провеждат
годишна среща за преглед за дадена 
програма през годините, различни от 
2017 г. и 2019 г.

3. Комисията и държавата членка могат 
да се споразумеят да не провеждат 
годишна среща за преглед за дадена 
програма през годините, различни от 
годините, в които се извършва 
прегледът на изпълнението.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на разумните, 
измерими, качествени и количествени 
етапни цели, основани на 
предходните постижения и 
предизвикателства на държавата 
членка и определени за всяка програма 
в рамката на изпълнението, и 
използваната за постигане на цели във 
връзка с борбата срещу изменението на 
климата и намаляването на 
бедността и на равнището на 
общата и младежката безработица
подкрепа;

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5, в изпълнението на договора за 
партньорство.

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5, в изпълнението на договора за 
партньорство, включително списък на 
участващите партньори, техните 
отговорности и техните възгледи за 
изпълнението на програмата и на 
принципа за партньорство и как тези 
възгледи са били взети предвид.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и на целите на водещите 
инициативи, създадени в рамките на 
тази стратегия.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
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съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на целите за климата, 
хоризонталните показатели, брутния 
вътрешен продукт (БВП), безработицата 
и качествените работни места, 
когато това е целесъобразно.
Държавите членки могат да 
използват други социални и 
екологични показатели, в допълнение 
към показателя БВП/население, за да 
имат по-социална представа за 
общото състояние на 
благоденствието в оценявания регион 
или държава членка.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на качествени и 
количествени оценки, и гарантират, че 
са налице процедури за производството 
и събирането на данните, необходими за 
извършването на оценки, включително и 
на данни, свързани с общите 
качествени и количествени и —
когато е целесъобразно —
специфичните за програмата 
показатели.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приносът към стратегията на Съюза a) приносът към стратегията на Съюза 
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за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели и
приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели, 
хоризонталните принципи, 
определени в членове 6, 7, 7a и 8 от 
настоящия регламент, и
приоритетите и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 
съответните цели на програмите с 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 
съответните цели на програмите и 
хоризонталните принципи, 
определени в членове 6, 7, 7а и 8 от 
настоящия регламент, с общата 
стратегическа рамка, договора за 
партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уместността и яснотата на 
предлаганите за програмата показатели;

д) уместността и яснотата на 
предлаганите за програмата показатели 
и хоризонтални показатели;
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Изменение 122

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните възможности 
за мъжете и жените и предотвратяване 
на дискриминацията;

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните възможности 
за мъжете и жените и предотвратяване 
на дискриминацията в съответствие с 
принципите, определени в член 7;

Изменение 123

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) адекватността на планираните 
мерки за осигуряване на достъпност 
за хората с увреждания;

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие.

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие 
и социалното приобщаване и 
постигане на целите за намаляване на 
бедността.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от Последващите оценки се извършват от 
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Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Комисията в тясно сътрудничество с 
държавите членки. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
целите на водещите инициативи на 
същата стратегия в съответствие със 
специфичните изисквания, определени в 
правилата за отделните фондове.
Последващите оценки трябва да бъдат 
завършени до 31 декември 2023 г.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) помощ при достъпа до фондовете, 
насочена по-специално към МСП и 
микропредприятията;

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, по-специално между 
организациите на гражданското 
общество, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
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регламент средства за комуникационни 
дейности също така допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз,
доколкото те са свързани с общите 
цели на настоящия регламент;

Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности също така допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие че тези приоритети са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент;

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) подкрепа за изграждането на 
капацитет на социалните партньори 
и организациите на гражданското 
общество, посочени в член 5, по-
конкретно по отношение на 
участието на представители на 
уязвими групи, и подкрепа за 
представителните организации на 
неправителствени организации, 
социални партньори и мрежи и 
асоциации, представляващи 
местните, градските и регионалните 
органи, които работят на равнището 
на Съюза в областта на политиката 
на сближаване за изграждането на 
мрежи с национални и регионални 
партньори.

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) помощ за поддържане на обмена 
на мнения и сътрудничеството в 
съществуващи и нови тематични 
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мрежи на местни групи за действие, 
посочени в член 30, за разработването 
и изпълнението на стратегии за 
местно развитие.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на дадена държава 
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
разглеждане на жалби, както и контрол 
и одит. Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите 
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

По инициатива на дадена държава 
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
разглеждане на жалби, както и контрол 
и одит. Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и допълнителни действия за 
укрепване на капацитета на органите на
държавите членки, партньорите, 
посочени в член 5, със силното 
представителство на 
икономическите и социалните 
партньори, за да се насърчи обменът 
на мнения и най-добри практики 
между местните групи за действие, 
посочени в член 30, на национално 
равнище, и на бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка гарантира 
разпределянето на адекватно 
равнище на техническа помощ в 
оперативните си програми на 
партньорите, посочени в член 5, 
параграф 1, букви а), б) и в), с оглед 
улесняване на тяхното включване и 
участие в подготовката и 
изпълнението на договорите за 
партньорство и в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка обезпечава 
наличието във всички оперативни 
програми на достатъчна техническа 
помощ с оглед улесняване на 
привличането и участието на 
неправителствени организации в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
фондовете.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, освен в случаите, в които са 
определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, с изключение на разходите, 
реализирани в рамките на европейски 
проекти за териториално 



AD\908400BG.doc 69/141 PE486.190v02-00

BG

в правилата за отделните фондове. сътрудничество, и освен в случаите, в 
които са определени специални правила 
във или въз основа на настоящия 
регламент или в правилата за отделните 
фондове.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Комисията установява режим на 
специално подпомагане за разходите 
по програми за европейско 
териториално сътрудничество, с цел 
да подобри тяхното оперативно 
приложение.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на възстановима помощ 
помощта, възстановена на структурата, 
която я е предоставила, или на друг 
компетентен орган на държавата членка, 
се държи в отделна сметка и се използва 
отново за същата цел или в съответствие 
с целите на програмата.

В случай на възстановима помощ 
помощта, възстановена на структурата, 
която я е предоставила, или на друг 
компетентен орган на държавата членка, 
се държи в отделна сметка с код и се 
използва отново за същата цел или в 
съответствие с целите на програмата.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) еднократни суми, които не 
надхвърлят 100 000 EUR публичен 

в) еднократни суми, които не 
надхвърлят 200 000 EUR публичен 
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принос; принос;

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

а) единна ставка в размер до 30 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициент;

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единна ставка в размер до 15 % от 
допустимите разходи за персонал;

б) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите разходи за персонал;

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – 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 не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 

в) възстановим данък върху добавената 
стойност. Сумите за ДДС обаче са 
допустими, когато не са възстановими 
по националното законодателство за 
облагане с ДДС.
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2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1– уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или производствени 
инвестиции, възстановяват приноса от 
фондовете по ОСР, ако в срок от пет 
години от крайното плащане към 
бенефициера или в рамките на периода 
от време, определен в правилата за 
държавните помощи — когато е
приложимо — подлежат на:

1. Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или производствени 
инвестиции, възстановяват 
пропорционално приноса от фондовете 
по ОСР, ако в срок от пет години, и по-
специално за МСП — в срок от три 
години, от крайното плащане към 
бенефициента или в рамките на периода 
от време, определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 
приложимо — подлежат на:

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ и 
операциите, подкрепяни от другите 
фондове по ОСР, които не са 
инвестиции в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фонда само 
когато са обвързани със задължение за 
поддържане на инвестициите съгласно 
приложимите правила за държавните 
помощи и когато претърпяват 
прекратяване или преместване на 
производствена дейност в рамките на 
периода, определен в тези правила.

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ и 
операциите, подкрепяни от другите 
фондове по ОСР, които не са 
инвестиции в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фонда само 
когато са обвързани със задължение за 
поддържане на инвестициите съгласно 
приложимите правила за държавните 
помощи и когато претърпяват 
прекратяване или преместване на 
производствена дейност в рамките на 
десет години.
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Изменение 142

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение, поемането на бюджетни 
задължения се извършва след 
приемането на решението на 
Комисията за изменение на 
програмата.

заличава се

Изменение 143

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 шест месеца, ако:

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „Инвестиции за растеж и работни 
места“ в държавите членки и в 
регионите, подкрепяна от всички 
фондове; и

а) „Инвестиции за растеж, работни 
места и социално приобщаване“ в 
държавите членки и в регионите, 
подкрепяна от всички фондове; и

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Структурните фондове подпомагат 
целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички региони, 
съответстващи на ниво 2 на общата 
класификация на териториалните 
единици за статистиката (наричано по-
долу „ниво 2 по NUTS“), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003.

1. Структурните фондове подпомагат 
целта „Инвестиции за растеж, работни 
места и социално приобщаване“ във 
всички региони, съответстващи на ниво 
2 на общата класификация на 
териториалните единици за 
статистиката (наричано по-долу „ниво 2 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003.

Изменение 146

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Средствата за целта „Инвестиции за 
растеж, работни места и социално 
приобщаване“ се разпределят между 
следните три категории региони от ниво 
2 по NUTS

Изменение 147

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 % (т.е. общо 53 142 922 017 
EUR) за по-силно развитите региони, 
като специално внимание се отделя 
на възможните изключения в случай 
на национална столица с висока 
гъстота на населението и 
изключителна концентрация на 
жители от страната, въз основа на 
договора за партньорство;

Изменение 148
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Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) отговарящо на изискванията 
население, коефициент на зависимост 
на хората в напреднала възраст, 
гъстота на населението, регионален 
просперитет, национален просперитет, 
нетен коригиран разполагаем доход на 
жител и ниво на безработица за по-
слабо развитите региони и за регионите 
в преход;

Изменение 149

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 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

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. 
Ако в съответствие с договора за 
партньорство минималният дял за 
категория региони е по-нисък от 
минималното равнище, подобно 
намаление трябва да бъде 
компенсирано чрез увеличение за други 
категории региони.  Следователно 
общата сума на национално равнище 
за всички категории региони е не по-
малка от сумата на национално 
равнище, получена в резултат на 
прилагането на минималните 
равнища. 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 
структурните фондове, разпределени за 
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ЕСФ.

Изменение150

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

заличава се

Изменение 151

Предложение за регламент
Article 84 – paragraph 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 0,2 % от средствата от ЕФРР по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се отпускат на иновативни 
дейности по инициатива на Комисията в 
сферата на устойчивото градско 
развитие.

7. 1 % от средствата от ЕФРР по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се отпускат на иновативни 
дейности по инициатива на Комисията в 
сферата на устойчивото градско и 
селско развитие.

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 6 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
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към други категории региони. към други категории региони.

Обосновка

Следвайки правилата в рамките на настоящото законодателство, няма причина за 
допълнително натоварване на държавите членки. В допълнение следва да се вземе 
предвид високото ниво на сложност на политиката на сближаване и да се спазва 
принципът на субсидиарност, така както е залегнал в Договора.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки отчитат 
общите макроикономически условия, 
както и специфичните или извънредни 
обстоятелства, като приватизация или
извънредно ниво на публичните или 
приравнените на тях структурни 
разходи на държава членка за периода 
2007—2013 г. Те отчитат също така 
промените в разпределените от 
структурните фондове средства за 
отделните държави в сравнение с 
периода 2007—2013 г.

Комисията и държавите членки отчитат 
общите макроикономически условия, 
както и специфичните или извънредни 
обстоятелства, които могат да 
представляват извънредни колебания
на публичните или приравнените на тях 
структурни разходи на държава членка 
за периода 2007—2013 г. Те отчитат 
също така промените в разпределените 
от структурните фондове средства за 
отделните държави в сравнение с 
периода 2007—2013 г.

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверката дали нивото на публичните 
или приравнените на тях структурни 
разходи по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ е запазено се провежда в 
момента на подаване на договора за 
партньорство (предварителна проверка), 
през 2018 г. (проверка в средата на 
периода) и през 2022 г. (последваща
проверка).

Проверката дали нивото на публичните 
или приравнените на тях структурни 
разходи по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ е запазено се провежда в 
момента на подаване на договора за 
партньорство (предварителна проверка), 
по време на проверката в средата на 
периода и накрая при последващата
проверка.
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Изменение 155

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако по време на последващата 
проверка Комисията установи, че 
дадена държава членка не е запазила 
референтното ниво на публичните или 
приравнените на тях структурни 
разходи по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“, определено в договора 
за партньорство, като е посочено в 
приложение ІІІ, Комисията може да 
направи финансова корекция. Когато
взема решение дали да направи 
финансова корекция или не, 
Комисията отчита дали 
икономическото положение на 
държавата членка се е променило 
значително след проверката в средата на 
периода и дали промяната е била 
отчетена в този момент. Подробните 
правила във връзка със ставките на 
финансовата корекция са определени в 
приложение ІІІ, точка 3.

6. Ако по време на последващата 
проверка Комисията установи, че 
дадена държава членка не е запазила 
референтното ниво на публичните или 
приравнените на тях структурни 
разходи по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“, определено в договора 
за партньорство, като е посочено в 
приложение ІІІ, Комисията може да 
направи финансова корекция. 
Комисията взема решение дали да 
направи финансова корекция само 
когато счита, че държавата членка 
не е предприела необходимите мерки 
за изпълнение на дадените от 
Комисията препоръки по този повод, 
и отчита дали икономическото 
положение на държавата членка се е 
променило значително след проверката 
в средата на периода и дали промяната е 
била отчетена в този момент.  
Подробните правила във връзка със 
ставките на финансовата корекция са 
определени в приложение ІІІ, точка 3.

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 87 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание и приемане на 
оперативните програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“

Съдържание, приемане и изменение на 
оперативните програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“
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Изменение 157

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един фонд
за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети на 
съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове. За ЕСФ при надлежно 
обосновани обстоятелства една 
приоритетна ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, изложени в 
член 9, параграфи 8, 9, 10 и 11, с цел да 
се улесни техният принос към другите 
приоритетни оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един фонд 
за дадена категория регион и 
съответства на дадена тематична цел и 
включва един или повече 
инвестиционни приоритети на 
съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове. При надлежно обосновани 
обстоятелства всяка приоритетна ос 
може да се отнася до повече от една 
категории региони и повече от един 
фонд. За ЕСФ при надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна ос 
може да обединява един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни оси.

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще се 
изпълняват интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 
средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […] [ЕФРР] и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 

iii) примерния списък на градовете, 
функционалните градски зони и 
крайградските зони за обновяване, в 
които ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 
средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […] [ЕФРР] и 
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подкрепа за интегрирани действия; ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) списъка на селските 
микрорегиони с най-голяма 
концентрация на бедност и
индикативното годишно 
разпределение на подпомагането от 
ЕСФ, ЕФРР и ЕЗФРСР за 
интегрирани действия;

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) определяне на районите, в които ще 
се осъществява водено от местната 
общност развитие;

iv) примерното определяне на 
районите, в които ще се осъществява 
водено от местната общност развитие;

Изменение 161

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

vi) приноса на планираните 
интервенции към макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни и планинските региони;
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Изменение 162

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по регионалните 
демографски предизвикателства и 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност и 
безработица, или на целевите групи с 
най-висок риск от дискриминация или 
социално изключване със специална 
насоченост към хората с увреждания и
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за всяко предварително условие, 
определено в съответствие с 
приложение IV, което не е изпълнено 
към датата на подаване на договора за 
партньорство и оперативната програма, 
описание на действията с оглед 
изпълнение на предварителното условие 
и на графика за прилагането им;

ii) за всяко съответно предварително 
условие, определено в съответствие с 
приложение IV, което не е изпълнено 
към датата на подаване на договора за 
партньорство и оперативната програма, 
описание на действията с оглед 
изпълнение на предварителното условие 
и на графика за прилагането им;

Изменение 164

Предложение за регламент
Член 87 - параграф 2 – буква е) – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната ii) действията, планирани с оглед на  
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тежест, понасяна от 
бенефициерите, и на действията, 
планирани с оглед на нейното
намаляване, придружени от целеви 
стойности;

намаляване на административната 
тежест за бенефициентите, 
придружени от целеви стойности;

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква е) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списък на големите проекти, за 
които очакваната стартова дата за 
изпълнението на основните работи е до 
1 януари 2018 г.;

iii) примерен списък на големите 
проекти, за които очакваната стартова 
дата за изпълнението на основните 
работи е до 1 януари 2018 г.;

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква з) – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) посочване на акредитиращия орган,
управляващия орган, където е 
приложимо, на сертифициращия орган и 
на одитиращия орган;

i) посочване на управляващия орган, 
където е приложимо, на 
сертифициращия орган и на одитиращия 
орган;

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация и за 
избягване на повторна сегрегация по 
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и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората 
с увреждания;

време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация;

Изменение 168

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) описание на конкретните 
действия за осигуряване на 
достъпност за хората с увреждания 
по време на подготовката, 
разработването и изпълнението на 
оперативната програма;

Изменение 169

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса й за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — където е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.

iii) описание на приноса й за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции и 
описание на специалните действия, 
които са предприети с цел 
насърчаване на равенството между 
мъже и жени.

Изменение 170
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Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) описание на конкретните 
действия, предприети за постигане 
на целта на Съюза за намаляване на 
бедността чрез насърчаване на 
социалното приобщаване на групите 
от хора в неравностойно положение;

Изменение 171

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ държавите членки 
представят становище от националните 
структури за равенството относно 
мерките, посочени в точки ii) и iii).

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ държавите членки 
представят становище от националните 
структури и партньори, посочени в 
член 5, параграф 1, букви а), б) и в) 
относно мерките, посочени в точки i), ii) 
и iii) от настоящия параграф.

Изменение 172

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема решение за 
одобряване на оперативната програма 
чрез актове за изпълнение.

5. Комисията приема решение за 
одобряване на елементите на
оперативната програма, попадащи в 
обхвата на параграф 2, буква а), 
подточка ii), буква б), подточки i) —
ii), буква г), буква д), подточки i) — ii), 
буква ж), подточки i) — ii) и буква з), 
подточки i) — ii), чрез актове за 
изпълнение.
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Изменение 173

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондовете могат съвместно да 
предоставят подкрепа на оперативни 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

1. Фондовете могат съвместно да 
предоставят подкрепа на оперативни 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж, работни места и социално 
приобщаване“.

Изменение 174

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 10 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми, насочени 
към уязвимите групи, като младежи, 
жени, мигранти, трайно безработни, 
възрастни хора в неравностойно 
положение, хора с увреждания и 
етнически малцинства, могат да се 
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прилагат на цялата територия, 
независимо от съответните 
географски ограничения.

Изменение 176

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) анализ на въздействието върху 
околната среда, като се вземат предвид 
нуждите във връзка с приспособяването 
към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него и 
устойчивостта на бедствия;

е) анализ на въздействието върху 
околната среда, като се вземат предвид 
нуждите във връзка с приспособяването 
към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него и 
устойчивостта на бедствия, както и на 
социалното въздействие, като се 
имат предвид ползите от гледна 
точка на сближаването и 
развитието;

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията;

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията, съгласно 
посоченото в член 7;

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие във 
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връзка с осигуряването на 
достъпност за хората с увреждания;

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преглед на напредъка към 
постигането на етапните цели, крайните 
продукти и резултатите на съвместния 
план за действие;

а) преглед на напредъка към 
постигането на етапните цели, крайните 
продукти и резултатите на съвместния 
план за действие и предаване на 
резултатите на мониторинговия 
комитет;

Изменение 180

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглеждане и одобряване на всяко 
предложение за изменение на 
съвместния план за действие, с цел да се 
отчетат всички въпроси, засягащи 
работата му.

б) разглеждане и одобряване на всяко 
предложение за изменение на 
съвместния план за действие, с цел да се 
отчетат всички въпроси, засягащи 
работата му и предаване на 
резултатите на мониторинговия 
комитет.

Изменение 181

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 

1. Когато дадена стратегия за градско 
или селско развитие или пакт, съгласно 
определението в член 12, параграф 1 от 
Регламент… [ЕСФ] изисква интегриран 
подход, включващ инвестиции по 
повече от една приоритетна ос на една 
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инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

или няколко оперативни програми, 
действието се провежда като 
интегрирана териториална инвестиция 
(„ИТИ“).

Изменение 182

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) действията за осигуряване на 
достъпност за хората с увреждания;

Изменение 183

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) действията за борба с бедността 
и насърчаване на социалното 
приобщаване на групи от хора в 
неравностойно положение;

Изменение 184

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април 2016 г. и до 30 април на 
всяка следваща година до и 
включително през 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията 
годишен доклад в съответствие с член 
44, параграф 1. Докладът, представен 
през 2016 г., обхваща финансовите 
години 2014 г. и 2015 г., както и 
периода между началната дата за 
допустимостта на разходите и 31 

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни на 
всяка следваща година до и 
включително през 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията 
годишен доклад в съответствие с член 
44, параграф 1. Докладът, представен 
през 2016 г., обхваща финансовите 
години 2014 г. и 2015 г., както и 
периода между началната дата за 
допустимостта на разходите и 31 
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декември 2013 г. декември 2013 г.

Изменение 185

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишните доклади за 
изпълнението, представени през 2017 г. 
и 2019 г., се предоставя и оценява 
информацията, изисквана по член 44, 
параграфи 3 и 4, респективно по член 
44, параграф 2, заедно с:

3. В годишните доклади за 
изпълнението, представени в годините 
на преглед на изпълнението, се 
предоставя и оценява информацията, 
изисквана по член 44, параграфи 3 и 4, 
респективно по член 44, параграф 2 и, в 
зависимост от съдържанието и 
целите на оперативните програми, 
може да се добавя информация към 
следните елементи:

Изменение 186

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските 
райони и воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
оперативната програма;

а) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските и 
селските райони и воденото от 
общностите местно развитие в рамките 
на оперативната програма;

Изменение 187

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
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на дискриминацията, включително 
насърчаване на достъпността за 
лицата с увреждания, и разпоредбите, 
въведени, за да се гарантира 
интегрирането на аспекта за 
равенството между половете в 
оперативната програма и в операциите;

на дискриминацията, и разпоредбите, 
въведени, за да се гарантира 
интегрирането на аспекта за 
равенството между половете в 
оперативната програма и в операциите¸ 
както и конкретните действия, 
предприети за борба с бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване на уязвими групи от 
хора;

Изменение 188

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) специфичните действия, 
предприети за осигуряване на 
достъпност за хората с увреждания;

Изменение 189

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно,
използваните финансови ресурси;

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към регионалните 
демографски предизвикателства и 
специфичните нужди на най-силно 
засегнатите от бедност и безработица
географски райони или на целевите 
групи, изложени на най-висок риск от 
дискриминация или социално
изключване, като се обръща специално 
внимание на хората с увреждания и
маргинализираните общности, 
включително използваните финансови 
ресурси;

Изменение 190

Предложение за регламент
Член 102 - параграф 1 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма и по приоритетни 
оси:

1. До 31 януари и 31 юли 
управляващият орган предава на 
Комисията по електронен път за целите 
на мониторинга за всяка оперативна 
програма и по приоритетни оси:

Изменение 191

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информирането на обществото 
относно сроковете за програмиране и 
очакваните срокове за всички 
съответни процедури за публична 
консултация през всички етапи от 
изготвянето на договора за 
партньорство и програмите;

Изменение 192

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Институциите на ЕС и 
консултативните органи 
организират действия за повишаване 
на осведомеността, за да обяснят как 
функционира политиката на 
сближаване.

Изменение 193

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационната стратегия е 
достъпна за хората с увреждания.

Изменение 194

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете могат да оказват подкрепа за 
техническа помощ до таван от 0,35 % от 
съответните им годишни средства.

Фондовете могат да оказват подкрепа за 
техническа помощ до таван от 0,25 % от 
съответните им годишни средства.

Изменение 195

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническата помощ е под формата 
на приоритетна ос, финансирана само 
по един фонд, в рамките на 
оперативната програма или на
специална оперативна програма.

2. Техническата помощ е под формата 
на цяла или част от приоритетна ос в 
рамките на оперативната програма или 
на специална оперативна програма.

Изменение 196

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 

г) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
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средния БВП за ЕС—27. средния БВП за ЕС—27;

Обосновка

За да се осигури ефикасна употреба и по-добро усвояване на фондовете на ЕС, 
регионите, чийто БВП на глава от населението за периода 2007—2013 г. е бил по-
нисък от 75 % от средния БВП за ЕС-25 и в момента могат да получават 
финансиране по категорията на региони в преход или по-силно развити региони, следва 
да имат по-висока ставка на съфинансиране.

Изменение 197

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид специфичните пропуски, 
които трябва да бъдат коригирани;

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид специфичните пропуски и 
целите на водещите инициативи на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Изменение 198

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) намаляването на бедността и 
насърчаването на социалното 
приобщаване на уязвими групи от 
хора, особено чрез интегрирани 
подходи за активно приобщаване;

Изменение 199

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – точка 1 б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) значението на приоритетната ос 
за намаляване на равнището на 
общата безработица и на 
безработицата сред младежите, по-
специално в онези държави членки, 
където са регистрирани значително 
по-високи нива от средните за 
Европа;

Изменение 200

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавата членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“). Междинното звено 
предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната област, 
както и за своето административно и 
финансово управление.

7. Държавата членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“). С оглед на улесняване на 
достъпа до структурни фондове за 
малки НПО, държавите членки 
насърчават използването на малки и 
индивидуални глобални безвъзмездни 
средства. Междинното звено 
предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната област, 
както и за своето административно и 
финансово управление.

Изменение 201

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – алинея 1– буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) през 2014 г.: 2 % от размера на а) през 2014 г.: 3 % от размера на 
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подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Обосновка

Основната идея на действащото законодателство (член 82 от Регламент № 
1083/2006) следва да се запази в букви а), б) и в) с цел да се осигури по-добра 
стабилност и устойчивост, както и да се подпомогне преодоляването на последиците 
от икономическата криза в Европа.

Изменение 202

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за
оперативната програма;

Изменение 203

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

в) през 2016 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Изменение 204

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията отменя всяка част от 
сумата, изчислена в съответствие с 
втора алинея за дадена оперативна 

1. Комисията отменя всяка част от 
сумата, изчислена в съответствие с 
втора алинея за дадена държава членка, 
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програма, която не е била използвана за 
плащане на първоначалното или 
годишното предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 121 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с член 126.

която не е била използвана за плащане 
на първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на третата
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било представено в съответствие с 
член 126 заявление за плащане, 
изготвено в съответствие с член 121.

Изменение 205

Предложение за регламент
Член 134– параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена приоритетна ос 
не е постигнала етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението;

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена приоритетна ос 
не е постигнала почти никакви етапни 
цели, определени в рамката на 
изпълнението;

Изменение 206

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3

заличава се

Изменение 207

Предложение за регламент
Член 134 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. От съображения за правна 
сигурност на Комисията се 
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предоставят правомощия да приема 
делегирани актове, в съответствие с 
член 142, относно определянето на 
понятията и ситуациите, които 
могат да се считат за сериозни по 
смисъла на параграф 1 от настоящия 
член.

Изменение 208

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
установяването на критерии за 
определяне на равнището на 
приложимата финансова корекция.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 с цел да 
установи случаите, считани за 
сериозен недостатък по смисъла на 
настоящия член, както и критериите
за определяне на равнището на 
приложимата финансова корекция. 

Изменение 209

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай на споразумение 
държавата членка може да използва 
отново въпросните фондове на Съюза 
в съответствие с член 135, параграф 
3.

Изменение 210

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед извършване на финансови 5. При липса на споразумение и с оглед 
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корекции Комисията взема решение 
чрез актове за изпълнение в срок от 
шест месеца от датата на изслушването, 
или от датата на получаване на 
допълнителна информация, когато 
държавата членка се съгласи да 
представи такава допълнителна 
информация след изслушването. 
Комисията трябва да вземе предвид 
цялата информация и коментарите, 
предоставени в хода на процедурата. 
Ако не се проведе изслушване, 
шестмесечният период започва да тече 
два месеца след датата на писмото 
покана за изслушване, изпратено от 
Комисията.

извършване на финансови корекции 
Комисията взема решение чрез актове за 
изпълнение в срок от шест месеца от 
датата на изслушването, или от датата 
на получаване на допълнителна 
информация, когато държавата членка 
се съгласи да представи такава 
допълнителна информация след 
изслушването. Комисията трябва да 
вземе предвид цялата информация и 
коментарите, предоставени в хода на 
процедурата. Ако не се проведе 
изслушване, шестмесечният период 
започва да тече два месеца след датата 
на писмото покана за изслушване, 
изпратено от Комисията.

Изменение 211

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно член 
131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
200 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно член 
131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.
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Изменение 212

Предложение за регламент
Приложение -І (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на тази рамка е да предостави, 
в съответствие с член 10, 
стратегически насоки за процеса на 
програмиране на равнище държави 
членки и на равнище региони, както и 
за приноса на фондовете по ОСР за 
постигането на целите на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се 
постигне тази цел, тази рамка 
установява основните хоризонтални 
принципи и определя съответните 
междусекторни предизвикателства, 
разработва механизмите за 
взаимодействие и координация между 
фондовете по ОСР и инструментите 
на други политики на Съюза, както и 
тези между фондовете по ОСР, и 
установява приоритети за 
териториално сътрудничество.
В допълнение към рамката, изложена 
в настоящото приложение, 
Комисията следва да подпомага 
държавите членки и регионите чрез 
приемане, по-конкретно, на 
неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия за 
фондовете по ОСР под формата на 
делегиран акт в съответствие с член 
142. Този неизчерпателен списък, 
като част от ОСР, следва да 
предоставя на държавите членки и 
регионите насоки за начина, по който 
могат да превърнат тематичните 
цели, установени в член 9, в 
програмиране, като се вземат предвид 
различните нужди, 
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предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие.
1. Хоризонтални принципи и 
междусекторни предизвикателства
1.1 Партньорство и многостепенно 
управление 
1.1.1 Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
действия, извършвани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и 
на партньорска основа. Той също 
приема формата на оперативно и 
институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното позоваване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
представлява укрепване на този 
принцип и осигурява добавена 
стойност за самата политика на 
сближаване.
1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление се спазва, за да се 
подпомогне постигането на социално, 
икономическо и териториално 
сближаване и изпълнение на 
приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3 За да гарантират ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
осъществяват следните действия:
а) работят на партньорска основа в 
съответствие с член 5;
б) установяват механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие с 
респективните системи на 
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конституционна власт;
в) докладват редовно за 
осъществяването на 
партньорството.
1.1.4 На всички етапи на 
изпълнението на фондовете по ОСР 
партньорството е организирано 
така, че да включва директно 
регионалните и местните органи в 
изготвянето на договорите за 
партньорство и на програмите, 
както и при изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и органите, представляващи 
гражданското общество, 
включително партньорите в 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
органите, отговарящи за 
насърчаването на 
равнопоставеността и 
недопускането на дискриминация, 
също са включени, за да се осигури 
партньорство във всички фази на 
прилагане на политиката.
1.1.5 Сътрудничеството на 
партньорите следва най-добрите 
практики. Държавите членки и 
управляващите органи използват 
част от своята техническа помощ в 
рамките на текущия и следващия 
период на програмиране, за да 
гарантират, че партньорите, по-
специално малките местни органи, 
икономическите и социалните 
партньори и НПО, разполагат с 
необходимия капацитет за участие в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите.
1.2 Устойчиво развитие
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1.2.1 Принципът на устойчивото 
развитие, установен в член 3 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС), е 
свързан с концепция за напредък, 
съгласно която социалните, 
икономическите и екологичните 
съображения трябва да бъдат взети 
предвид, когато се разглеждат 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения.
1.2.2 Съображенията за устойчиво 
развитие, както и принципът 
„замърсителят плаща“ следва по 
тази причина да бъдат неделима част 
от всеки план – от разработването до 
изпълнението и от мониторинга до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да се допуска единствено в 
изключителни случаи и при условие че 
са предприети ясни смекчаващи 
мерки.
1.2.3 С цел преодоляване на сложните 
предизвикателства, пред които са 
изправени, държавите членки и 
регионите следва да използват всички 
налични инструменти на 
политиките на Съюза. По-специално, 
за целите на справянето с 
изменението на климата, ресурсите 
следва да бъдат съсредоточени върху 
превантивните мерки и мерките за 
смекчаване на последиците. Всяка 
нова инвестиция, извършена с 
подкрепата на фондовете по ОСР, 
следва да бъде от такова естество, че 
по своята същност да бъде устойчива 
на въздействието на изменението на 
климата и природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и Кохезионният фонд 
следва да продължат да правят 
значителни инвестиции в 
инфраструктурата на държавите 
членки и регионите с цел изпълняване 
на изискванията на рамковата 
директива за водите и други 
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приложими директиви. Съществуват 
технологични решения, които имат 
за цел да допринесат за устойчиви 
действия, появяват се и нови, поради 
което ЕФРР следва да продължи да 
предоставя подкрепа за научни 
изследвания в тази област. Тази 
подкрепа следва да се стреми да 
допълва мерките, обхванати от 
програмата „Хоризонт 2020“.
Финансиране за действия в областта 
на биологичното разнообразие може 
да се предоставя по ЕЗФРСР и 
ЕФМДР. ЕЗФРСР може също да се 
използва за предоставяне на подкрепа 
на лица, които стопанисват земя, 
когато задължителните екологични 
изисквания водят до специфично за 
района неравностойно положение.
1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не следва да бъде техническо 
упражнение. За да се гарантира, че 
тази цел е интегрирана във 
функционирането на фондовете по 
ОСР, управляващите органи следва да 
отчитат надлежно и последователно 
тази цел в рамките на целия жизнен 
цикъл на програмата и следва да 
възприемат по-активен подход при 
намаляването на вредните последици 
върху околната среда от намесата 
посредством предприемането, наред с 
другото, на следните действия:
а) насочване на инвестициите към 
вариантите с най-голяма 
ефективност на ресурсите,
б) внимателно преценяване на 
нуждата от инвестиции, когато 
тези инвестиции имат значително 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда,
в) възприемане на по-далновиден 
подход при съпоставянето на 
разходите в рамките на жизнения 
цикъл на алтернативни методи за 
инвестиране, 
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г) осъществяване на екологосъобразни 
обществени поръчки,
д) насочване на инвестиции към 
постигане на достъпност за всички 
потребители, като се допринася за 
среда без пречки за хора с увреждания.
1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
недискриминация 
1.3.1 Държавите членки и регионите 
следва да предприемат подходящи 
стъпки за премахване на 
неравенствата, за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените, както и за предотвратяване 
на каквато и да било дискриминация 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, на всички етапи от 
изпълнението на фондовете по ОСР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
следва да се стремят към постигане 
на целта за равенство между мъжете 
и жените и следва да предприемат 
подходящите стъпки за 
предотвратяване на каквато и да 
било дискриминация по време на 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
операциите в програмите, 
съфинансирани от фондовете по ОСР, 
и ясно да определят действията, за да 
вземат предвид този принцип в 
програмите.
1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда, както като 
работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаването на 
потенциала за такова увеличение на 
активността чрез увеличаване на 
степента на заетост при жените е 
от ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 
2020“ по отношение на заетостта. 
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Поради това пречките пред 
участието на жените на пазара на 
труда следва да бъдат напълно 
преодолени посредством, наред с 
другото, насърчаване на по-голямо 
участие на жените в областта на 
научните изследвания и иновациите и 
включването на жени работници в 
обучението и професионалното 
обучение за „зелени работни места“. 
Държавите членки и регионите 
следва да гарантират, че в допълнение 
към ЕСФ, ЕФРР, Кохезионния фонд, 
ЕФМДР и ЕЗФРСР финансират и 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигането 
на подходящ баланс между 
професионалния и семейния живот и 
подпомагат възможностите на 
жените като предприемачи.
1.3.4 Мониторингът и оценяването на 
програмите ще помогнат за 
измерване на въздействието от 
очаквания принос на фондовете по 
ОСР за равенството между половете.
1.3.5. 1.3.5 Структурите, занимаващи 
се с въпроси в областта на 
равенството, следва да предоставят 
становище относно програмите за 
ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд, с цел 
да се гарантира, че всички необходими 
разпоредби са налице. Освен това 
участието на структурите, 
занимаващи се с въпроси в областта 
на равенството, или на други 
организации, които се 
противопоставят на 
дискриминацията, е силно 
препоръчително с оглед осигуряване 
на необходимите експертни знания 
при изготвянето, мониторинга и 
оценката на фондовете.
1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и се 
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съфинансират от фондовете по ОСР, 
следва да бъдат достъпни. По-
специално, гарантирането и 
насърчаването, с подходящи стъпки 
от страна на държавите членки, на 
околна среда без пречки, на 
транспортни, информационни и 
комуникационни технологии, е от 
съществено значение за целите на 
приобщаването на групите в 
неравностойно положение, 
включително хората с увреждания, в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, в 
сила от 3 май 2008 г., и политиките 
за прилагане на Конвенцията на ООН. 
1.4.2 От решаващо значение е да 
бъдат взети подходящи мерки по 
отношение на нуждите на групите в 
неравностойно положение, за да им се 
даде възможност да се интегрират 
по-добре на пазара на труда и да 
участват пълноценно в обществото.
1.4.3 Държавите членки и регионите 
следва да продължават да насърчават 
социалното сближаване на равна 
основа с икономическото и 
териториалното сближаване, във 
всички региони на ЕС, за да може 
стратегията „ЕС 2020“ да постигне 
целите си. За тази цел се установява 
минимален дял за ЕСФ за всяка 
категория региони в съответствие с 
член 84, параграф 3.
1.5 Демография
1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства, пред 
които ще бъдат изправени 
държавите членки и регионите през 
идните десетилетия. Съчетанието 
от по-малък процент работещо 
население и по-голям дял на хората, 
излизащи в пенсия, ще натовари 
допълнително 
социалноосигурителните системи на 
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държавите членки и следователно ще 
подложи на натиск икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Такива демографски процеси следва да 
се изучават и във връзка с тези 
процеси да се предприемат мерки по-
специално на регионално и местно 
равнище навсякъде, където започват 
да се проявяват различни тенденции в 
развитието. Държавите членки и 
регионите следва да разчитат на 
фондовете по ОСР за разработване на 
индивидуални стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване на възможности за 
развиване на „сребърната 
икономика“.
1.5.3 Подобряването на 
възможностите за работа за хората 
в напреднала възраст ще донесе 
множество ползи за хората, 
включително по-младите хора с 
увреждания, обществата и 
публичните бюджети. Държавите 
членки и регионите следва да 
използват фондовете по ОСР за 
предприемането на действия, 
способстващи за приобщаването на 
всички възрастови групи. 
Възползването по най-добрия начин 
от всички налични човешки ресурси, 
включително чрез полагане на усилия 
за справяне с безработицата сред 
младежите, отразява една от 
неотложните задачи на фондовете 
по ОСР с оглед принос към 
максимализирането на потенциала 
на цялото население на Съюза. Това 
ще бъде постигнато чрез подобряване 
на достъпа до образование, 
минимални равнища и качество на 
образованието и подобряване на 
структурите за социално 
подпомагане. Инвестициите в здравна 
инфраструктура също ще допринесат 
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за постигане на целта за 
продължителен професионален 
живот в добро здраве за всички 
граждани на Съюза. 
1.5.4 При съставянето на своите 
програми държавите членки и 
регионите следва да вземат предвид
дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографските промени, те следва да 
определят мерки за:
а) подпомагане на демографското 
възстановяване чрез по-добри условия 
за семейства и подобрен баланс 
между професионалния, личния и 
семейния живот; 
б) засилване на заетостта; 
повишаване на продуктивността и 
икономическата производителност 
чрез инвестиции в образование и 
научни изследвания;
в) наблягане върху адекватността и 
качеството на образованието и 
структурите за социално 
подпомагане; и
г) гарантирано предоставяне на 
здравни грижи, социални услуги и 
дългосрочни грижи, включително 
инвестиции в инфраструктура.
1.6 Заетост
1.6.1 Държавите членки и регионите 
следва да гарантират насърчаването 
на висока степен на заетост съгласно 
член 9 от ДФЕС. Държавите членки и 
регионите следва да гарантират 
интегрирането на аспектите, 
свързани със заетостта, в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
действията в рамките на всички 
фондове по ОСР и интегрирането на 
пригодността за заетост като 
задължителен принцип на 
програмите по ЕФРР, ЕСФ и 
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Кохезионния фонд.
1.6.2 Национални, регионални, местни 
и други съответни органи следва да 
определят тези проекти, които ще 
имат най-голямо въздействие от 
гледна точка на създаване на работни 
места, с цел да се гарантира социално 
сближаване. Фондовете следва да 
отделят особено внимание на 
регионите и предприятията, 
засегнати от процеси на 
преструктуриране и преместване.
1.6.3 Създаването на качествени 
работни места за млади хора в 
регионите, които регистрират висока 
степен на безработица сред 
младежите в сравнение със средната 
стойност за ЕС, следва да бъде 
приоритет. 
1.7 Намаляване на бедността и 
социално приобщаване
1.7.1 Следва да се дава приоритет на
проектите, съчетаващи цели и 
стратегии за заетост с интегрирани 
подходи за активно приобщаване, 
като например проектите, които са 
насочени към засилването на 
солидарността между поколенията 
на регионално и местно равнище или 
които допринасят по-специално за 
равенството между половете и 
активното приобщаване на уязвими 
групи, включително бедните 
работници.
1.8 Интегриран подход 
1.8.1 Един интегриран териториален 
подход е от основно значение за 
ефективната реакция по отношение 
на предизвикателствата, пред които 
са изправени държавите членки и 
регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с въздействията на: 
глобализацията; тревоги във връзка с 
околната среда и енергетиката; 
проблеми във връзка със 
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застаряването и демографските 
промени; потребности във връзка с 
технологичната трансформация и 
иновации; и неравенство на доходите 
и социална сегрегация. Сложният и 
взаимосвързан характер на тези 
проблеми означава, че решенията 
следва да бъдат интегрирани, 
многосекторни и многоизмерни по 
своята същност, за да имат успех. 
1.8.2 В този контекст, фондовете по 
ОСР дават възможност за 
съчетаване на потенциала на 
различни фондове на ЕС в 
интегрирани пакети, които са 
специално направени да отговарят на 
местни и регионални специфични 
нужди за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“.
1.8.3 В районите в най-неравностойно 
положение социалното изключване 
може да бъде овладяно успешно 
единствено в рамките на всеобхватни 
програми, финансирани от няколко 
източника, които са насочени към 
паралелно развиване на човешките 
ресурси и социалната 
инфраструктура. Поради това 
запазването на взаимодействието 
между ЕСФ и ЕФРР е от съществено 
значение.
1.8.4 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
набелязване на най-подходящите 
интервенции за подпомагане на
стратегията „Европа 2020“, 
държавите членки и регионите следва 
да отделят специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като свързаност на 
въпросния регион, околна среда без 
бариери, модели на заетостта и 
мобилност на работната сила; връзки 
между селата и градовете; местните 
взаимозависимости между 
различните сектори; културно 
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наследство; застаряване и 
демографски промени и т.н.
1.8.5 Държавите членки и регионите 
следва да анализират какви са 
основните обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства те следва също да 
обмислят въпроса относно 
специфичните аспекти на 
благосъстоянието на техните 
граждани, които те желаят да 
повлияят и подобрят посредством 
политиката, и как да се разработи и 
изпълни тази политика в 
специфичния контекст на 
съответната държава членка или 
регион.
1.8.6 За да насърчат добри политики, 
които са пригодени към специфични 
регионални нужди, държавите членки 
и регионите следва допълнително да 
развият интегриран териториален 
подход към разработването и 
изпълнението на политики. Методът 
на интегрирано териториално 
инвестиране следва да бъде основният 
инструмент за постигане на 
балансирано устойчиво развитие, с 
потенциал за насърчаване на 
заетост, социално приобщаване и 
просперитет, като се вземат предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но се набляга на основата на 
следните централни елементи:
а) оценка на потенциала и 
капацитета за развитие на региона с 
оглед на стратегията „Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата 
във връзка с развитието и пречките в 
рамките на стратегията „Европа 
2020“, пред които е изправен 
регионът, както и неговата 
способност да ги преодолява;
в) отчитане на съответния 
териториален мащаб и контекст при 
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разработване и изпълнение на 
политики, съгласно принципа на 
субсидиарност;
г) съчетаване на един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от различни тематични 
цели в една приоритетна ос или в 
рамките на една програма;
д) разработване на уредбата за 
многостепенно управление, 
необходима за гарантиране на 
ефективно изпълнение на 
политиката;
е) избор на подходящи показатели за 
резултатите и крайните продукти, 
които да се използват за мониторинг 
и оценяване на политиката.
2. Взаимодействия и координиране на 
фондовете по ОСР и инструментите 
на други политики на Съюза
2.1 Въведение
2.1.1 С оглед постигане на оптимални 
резултати за устойчив растеж и 
развитие по места е важно да се 
координират всички политики и 
свързани инструменти на Съюза, 
които играят роля в постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в Съюза. Това следва също така да 
намира израз в по-добра координация 
между бюджета на Съюза и 
националните и регионалните 
бюджети на държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и в подобрено 
вертикално сътрудничество между 
Съюза и националните и 
регионалните структури.
2.1.2 Взаимодействията и 
координацията не предполагат 
универсални решения. В този 
контекст е необходимо да се 
предприеме по-внимателен анализ на 
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въздействието на политиките на 
Съюза върху регионите и върху 
сближаването, с цел да се насърчи 
ефективно взаимодействие и да се 
установят и насърчат най-
подходящите средства на европейско 
равнище за подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
следва да гарантират съгласуваност 
на етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенции, 
подпомагани от фондовете по ОСР и 
целите на други политики на Съюза. 
С оглед на това те следва да се 
стремят да:
а) набелязват и използват взаимната 
допълняемост между различните 
инструменти на Съюза на 
национално и регионално равнище, 
както във фазата на планиране, така 
и по време на изпълнението; 
б) оптимизират съществуващите 
структури и, където е необходимо, да 
създават нови, които да улесняват 
стратегическото установяване на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублиране на усилия и да 
набелязват области, в които е 
необходима допълнителна финансова 
помощ;
в) използват напълно потенциала за 
комбиниране на помощ от различни 
инструменти за подпомагане на 
отделни операции и да работят в 
тясно взаимодействие с лицата, 
отговорни за прилагането на други 
национални инструменти за 
осигуряване на последователни и 
интегрирани възможности за 
финансиране за бенефициентите.
2.2 „Хоризонт 2020“
2.2.1 От съществено значение е да се 
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засили взаимодействието и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и програмата 
„Хоризонт 2020“, като същевременно 
се установи ясно разграничение 
между техните области на 
интервенции.
2.2.2 По-специално държавите членки 
и регионите следва да разработят 
национална или регионална 
стратегия за научни изследвания и 
иновации за „интелигентно 
специализиране“ в съответствие с 
националната програма за реформи. 
Тези стратегии следва да бъдат 
разработени в тясно сътрудничество 
между националните или 
регионалните управляващи органи и 
органите, към които програмата 
„Хоризонт 2020“ се отнася пряко, 
като същевременно се включат 
заинтересовани страни като 
университети и висши учебни 
заведения, местни промишлени и 
социални партньори. Що се отнася до 
достъпността и средата и услугите 
без пречки, заинтересованите страни, 
представляващи хората с 
увреждания, следва да участват в 
прилагането на иновативни 
стратегии, отразяващи нуждите на 
хората в напреднала възраст от 
гледна точка на налагане на идеята за 
„универсален дизайн“ за всички. Тези 
иновативни стратегии следва да 
вземат предвид както действията, 
които предхождат програмата 
„Хоризонт 2020“, така и тези, които 
са следствие от нея.
2.2.3 Предхождащите действия, 
които имат за цел подготвяне на 
регионалните действащи лица в 
областта на научните изследвания и 
иновациите за участие в проекти по 
програма „Хоризонт 2020“ („стълба 
към върхови постижения“), ще бъдат 
разработени чрез изграждане на 
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капацитет. Комуникацията и 
сътрудничеството между 
националните звена за връзка на 
програма „Хоризонт 2020“ и 
управляващите органи на фондовете 
по ОСР следва да бъдат засилени, по-
специално по отношение на всички 
избрани проекти по програма 
„Хоризонт 2020“, които не са били 
финансирани поради липса на ресурси.
2.2.4 Действията, които са следствие 
от „Хоризонт 2020“, следва да 
предоставят средства за използване и 
разпространение на резултатите от 
научни изследвания и иновации по 
програмата „Хоризонт 2020“ на 
пазара и могат да включват: пилотни 
и демонстрационни съоръжения, 
доказване на концепции и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични промишлени способности 
и способности за технологичен 
трансфер, и помощ за клъстери.
2.2.5 На националните и 
регионалните органи следва да се 
предостави съвместна подкрепа за 
разработването и изпълнението на 
такива иновативни стратегии, която 
може да включва: подкрепа за 
установяване на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктура за научни 
изследвания и иновации от европейски 
интерес, насърчаването на 
международно сътрудничество, 
методологична помощ чрез 
партньорски проверки, обмяна на 
добри практики и обучение на 
територията на регионите.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
следва да разгледат следните 
допълнителни мерки, насочени към 
отключване на техния потенциал за 
върхови постижения и новаторство, 
по начин, който допълва и създава 
взаимодействия с програмата 
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„Хоризонт 2020“:
а) свързване на нововъзникващи 
центрове за върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развити държави членки с лидери в 
съответната област на други места в 
Европа;
б) изграждане на връзки с иновативни 
клъстери и признаване на върхови 
постижения в по-слабо развити 
региони;
в) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени; и
г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за 
изследователите и новаторите.
2.3 LIFE
2.3.1 При всяка възможност следва да 
се прилагат взаимодействия с 
инструменти на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови), служещи за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата, опазване на околната среда 
и ефективност на ресурсите.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за целите на устойчив 
растеж чрез по-силен тематичен 
акцент и чрез засилване на принципа 
на устойчиво развитие, 
взаимодействията, посочени в точка 
2.3.1, са присъщи на регулаторната 
рамка на фондовете по ОСР.
2.3.3 Взаимодействията с LIFE, по-
специално с интегрирани проекти в 
областта на природата (като услуги 
в полза на екосистемите и биологично 
разнообразие), водите, отпадъците, 
въздуха, приспособяването към 
изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него, 
следва да бъдат цел. Координацията с 
LIFE следва да се осигурява чрез 
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подкрепящи проекти с допълващ 
характер, а също и чрез насърчаване 
на използването на решения, методи 
и подходи, утвърдени в рамките на 
Програма LIFE.
2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивото развитие (ОВУ), 
стратегически екологични оценки 
(СЕО) и други приложими 
инструменти, по-специално във 
връзка с качеството и разширяването 
на средата и услугите без пречки, 
следва да се насърчава с цел отчитане 
на загубата на биологично 
разнообразие и въздействията на 
изменението на климата при 
териториалното планиране 
(включително макрорегионални 
стратегии) и вземането на решения 
на регионално и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
следва да насърчават зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
възприемането на иновационни 
технологии, за да се създаде по-
екологична икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е 
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и следва да укрепва 
потенциала и да развива умения 
както при местните и регионалните 
органи, така и при партньорите.
2.3.7 Като се има предвид, че 
предизвикателствата, свързани с 
околната среда, не спират пред 
административни граници, 
трансграничното, 
междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество 
между европейски, национални, 
регионални и местни органи по 
отношение на опазването на 
биологичното разнообразие и 
природните ресурси в регионите е от 
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изключително значение. По-доброто 
използване на потенциала за 
териториално сътрудничество и 
обменът на информация, опит и 
добри практики би допринесло 
значително за постигането на цели, 
свързани с околната среда и климата.
2.3.8 Освен това финансирането по 
линия на фондовете по ОСР следва да 
бъде координирано с помощта от 
програмата NER 300, която използва 
приходи от продажбата на търг на 
квоти за емисии в рамките на 
Европейската схема за търговия с 
емисии.
2.4 Програма за социална промяна и 
социални иновации (ПСПСИ)
2.4.1 Взаимодействията между 
фондовете по ОСР и програмата на 
Европейския съюз за социална 
промяна и социални иновации 
(ПСПСИ) следва да бъдат засилени, 
така че фондовете и ПСПСИ да 
могат да допринасят в по-голяма 
степен за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“, на 
нейните основни цели, водещи 
инициативи, интегрирани насоки, 
както и на инициативата 
„Възможности за младежта“, като 
се предоставя финансова подкрепа за 
насърчаване на висока степен на 
качествена и устойчива заетост, 
осигуряване на адекватна и достойна 
социална закрила, борба срещу 
социалното изключване и бедността, 
подобряване на условията на труд и 
подобряване на положението на 
младите хора по отношение на 
заетостта и образованието.
2.4.2. Държавите членки следва по-
специално да използват 
възможността и да изпълняват 
действия в рамките на фондовете, по-
специално в рамките на ЕСФ, които 
следва да са съгласувани със и да 
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допълват дейностите, извършвани в 
рамките на ПСПСИ, както и с 
дейностите в области като социален 
диалог, правосъдие и основни права, 
равни възможности, образование, 
професионално обучение, права и 
благосъстояние на детето, политика 
за младежта, миграционна политика, 
научни изследвания и иновации, 
предприемачество, здравеопазване, 
условия на труд, разширяване и 
външни отношения и обща 
икономическа политика.
2.4.3 В гранични региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 
разработването на истински 
европейски пазар на труда. Ето защо 
следва да продължи подкрепата за 
трансграничните партньорства на 
EURES посредством хоризонтални 
дейности на Съюза, които могат да 
бъдат допълнени от национални 
ресурси или от ЕСФ.
2.4.4 Държавите членки следва да 
координират съответните действия 
по линия на фондовете по ОСР, по-
специално пи линия на ЕСФ и ЕФРР, с 
действията по линия на стълба на 
ПСПСИ за микрофинансиране и 
социално предприемачество, чиято 
цел е увеличаване на достъпа до 
микрофинансиране и наличието на 
такова за уязвими лица, които 
желаят да започнат или да развиват 
дейност със свое собствено 
микропредприятие или като 
самостоятелно заети лица, но са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до 
традиционния кредитен пазар, както 
и микропредприятия, които наемат 
лица, за които интеграцията на 
пазара на труда е най-трудна, и с 
действия, които имат за цел 
подкрепа за развитието на социални 
предприятия.
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2.4.5 Приета по инициатива на 
Европейския парламент, оста 
„Инициатива за младежка“ в 
рамките на ПСПСИ подкрепя 
действия за лица под 25-годишна 
възраст, включително действия за 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище по-специално чрез 
реинтеграция в обучения;  действия с 
цел развиване на умения, подходящи за 
пазара на труда, с цел сближаване на 
областите заетост, образование и 
обучение: действия с цел подкрепа на 
достъпа до пазара на труда чрез 
назначаване на първо работно място 
и обучение на работното място; 
както и действия с цел подобряване 
на качеството на стажовете и 
обучението в работна среда. С цел 
укрепване на действията по линия на 
ПСПСИ, държавите членки и 
регионите следва да установят 
съответни действия в програмите в 
рамките на фондовете по ОСР.
2.5 „Еразъм за всички“
2.5.1 Взаимодействието между 
фондовете по ОСР и програмата 
„Еразъм за всички“ следва да се 
гарантира, за да се постигне 
максимална ефективност на 
разработените инструменти и 
социалното и икономическото 
въздействие от инвестицията в 
хората. Това синхронизирано 
инвестиране ще донесе съществени 
ползи както за отделния човек, така 
и за обществото като цяло, като 
допринесе за растежа и 
просперитета, осигури по-добро 
междукултурно разбирателство, 
предостави достъп до широк набор 
от действия в областта на 
образованието и обучението, както 
формални, така и неформални, при 
отделяне на специално внимание на 
езиците, включително изучаването 
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на жестомимичния език, и като 
създаде стимули за младежки 
инициативи и граждански действия, 
насочени към всички поколения. 
„Еразъм за всички“ подкрепя 
предимно транснационални проекти, 
при които политиката на 
сближаване има по-изразено 
регионално и национално измерение. 
Държавите членки и регионите са 
насърчени да изпробват инструменти 
и методи, които са резултат от 
транснационално сътрудничество 
чрез „Еразъм за всички“, и след това 
да ги приложат на своята територия 
чрез фондовете по ОСР.
2.5.2 Комисията и държавите членки 
следва да гарантират ефективната 
координация между политиката на 
сближаване и „Еразъм за всички“ чрез 
ясно разграничаване на видовете 
инвестиции и подпомаганите целеви 
групи, по-специално като се вземат 
предвид уязвимите групи. „Еразъм за 
всички“ съсредоточава своята 
подкрепа върху транснационални 
проекти, включително мобилност без 
пречки за студенти, младежи и 
служители, независимо от техните 
увреждания; върху стратегически 
партньорства между организации, 
заинтересовани страни и 
институции в цяла Европа и върху 
действия, подпомагащи 
разработването и изпълнението на 
политики. Приоритетните 
инвестиционни цели за политиката 
на сближаване ще бъдат: 
образованието, обучението, свързано с 
пазара на труда, хората с увреждания 
и мобилността на учащите се 
възрастни.
2.5.3 Освен това ще се постигнат по-
добри резултати чрез насърчаване на 
взаимното допълване на 
финансирането за мобилност и 
финансирането на дейности, които 
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интегрират най-добрите практики и 
иновативни проекти, установени на 
равнището на Съюза в рамките на 
„Еразъм за всички“. Националните 
агенции, създадени в рамките на тази 
програма, могат да допринесат за 
постигането на тази координация.
2.6 МСЕ + TEN, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.6.1 С оглед максимизирането на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и Кохезионният фонд, 
трансевропейските мрежи и 
Механизмът за свързване на Европа 
(МСЕ) следва да бъдат планирани в 
тясно сътрудничество, така че да се 
гарантира, че са предвидени 
оптимални връзки на различни видове 
инфраструктура (в транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите) 
на местно, регионално и национално 
равнище и на цялата територия на 
Съюза. За проекти с европейско 
измерение и значимост за единния 
пазар, по-специално зя приоритетни 
транспортни, енергийни и цифрови 
мрежи, следва да се осигурят 
финансови средства във възможно 
най-голям размер.
2.6.2 По същия начин както 
националната инфраструктура 
трябва да бъде планирана съгласувано, 
като се вземе предвид развитието на 
трансграничните връзки на Съюза и 
като се развият връзки между 
регионите в дадена държава членка, 
плановете следва да се основават на 
действително и проектирано търсене 
в областта на транспорта и като се 
установят липсващи връзки и 
критични елементи. Инвестирането 
в регионална свързаност към 
всеобхватната мрежа и към 
основната трансевропейска мрежа на 
мрежата за транспортна 
инфраструктура (TEN-Т) следва да 
гарантира, че градските и селските 
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райони се възползват от 
възможностите, създавани от 
основните мрежи.
2.6.3 Определянето като 
приоритетни на инвестициите, 
оказващи влияние извън пределите на 
дадена държава членка, следва да се 
координира с планирането на TEN-T, 
така че инвестициите в 
транспортна инфраструктура по 
линия на ЕФРР и Кохезионния фонд 
да са в пълно съответствие с 
насоките за TEN-T, определящи 
транспортните приоритети на 
Съюза, включително: достъпност за 
лицата в напреднала възраст, лицата 
с намалена подвижност и пътниците 
с увреждания, овладяване на 
предизвикателството, свързано с 
изменението на климата, бъдещото 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и идеята за мултимодален коридор.
2.6.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта излага визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, като подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете по 
ОСР това означава съсредоточаване 
на вниманието върху устойчивите 
видове транспорт и инвестиране в 
райони, които предлагат най-голяма 
европейска добавена стойност, 
например трансевропейските мрежи.
След като бъдат определени, 
приоритетът на инвестициите 
следва бъде определян според техния 
принос към достъпността и 
мобилността без пречки, 
устойчивостта, намаляването на 
емисиите на парникови газове и 
Единното европейско транспортно 
пространство.
2.6.5 Държавите членки и регионите 
следва да съсредоточат 
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инвестициите в изграждане на нова 
инфраструктура и повишаване на 
капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез съществено 
подобряване.
2.6.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата следва да 
бъдат развивани като ефикасни 
входни и изходни точки чрез пълна 
интеграция с наземната 
инфраструктура. Следва да се отдава 
приоритет на проекти относно 
достъпа до пристанищата и 
връзките с вътрешността на 
страната. Развитието на 
вътрешните водни пътища следва да 
повиши техния принос към устойчиви 
европейски мрежи за товарен 
транспорт.
2.6.7 По-специално следва да се търси 
допълняемост между инвестициите в 
инфраструктура от ЕФРР и 
Кохезионния фонд, при споделено 
управление, и от Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ), който е 
пряко управляван инструмент с 
конкурентен подбор на проекти. МСЕ 
ще финансира проекти в основната 
мрежа (стратегически най-важните 
части от всеобхватната мрежа), 
които имат най-високата европейска 
добавена стойност и изглеждат най-
сложни по отношение на TEN-T от 
гледна точка на изпълнение: 
липсващи трансгранични връзки, 
основни участъци с недостатъчен 
капацитет и мултимодални видове 
транспорт. Кохезионният фонд ще се 
съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност за 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа. 



PE486.190v02-00 124/141 AD\908400BG.doc

BG

2.6.8 Фондовете по ОСР ще 
осигуряват също така местната и 
регионалната инфраструктура, 
както и техните връзки към 
приоритетните за Съюза мрежи в 
областта на енергетиката и 
телекомуникациите.
2.6.9 МСЕ допълва Кохезионния фонд 
и структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
регионални и местни цели за развитие 
от гледна точка на 
инфраструктурата, с цел осигуряване 
на максимална добавена стойност за 
функционален, интегриран единен 
пазар и за социално, икономическо и 
териториално сближаване.
2.7 Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП), 
Европейски инструмент за съседство 
и партньорство (ЕИСП), Европейски 
фонд за развитие (ЕФР)
2.7.1 Следва да се търси засилване на 
взаимодействията между външните 
инструменти и политиката на 
сближаване с цел подобряване на 
ефективността при постигането на 
множество цели на политиката на 
Съюза. Взаимодействията и 
допълването следва по-конкретно да 
се надграждат с оглед на Европейския 
фонд за развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
съседство и партньорство.
2.7.2 Взаимодействията между 
дейностите за териториално 
сътрудничество по линия на 
политиката на сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство следва да се използват 
пълноценно, тъй като осигуряват по-
тясна териториална интеграция. 
Потенциалът за създаване на 
допълняемост между тези 
инструменти е най-силен по 
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отношение на дейностите за 
трансгранично сътрудничество. По 
тази причина държавите членки и 
регионите следва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадените 
европейски групи за териториално 
сътрудничество, по-специално 
предвид изграждането на капацитет 
на неправителствени организации, в 
частност представителни 
организации, с цел достъп до 
фондовете, координиране и обмен на 
най-добри практики.
3. Механизъм за координация между 
фондовете по ОСР
3.1 Държавите членки и регионите 
следва да гарантират, че 
интервенциите, финансирани от 
фондовете по ОСР създават 
взаимодействия и че интегрирането 
води до намаляване на 
административните разходи и 
тежест по места.
3.2 Държавните и управляващите 
органи, отговарящи за изпълнението 
на фондовете по ОСР, следва да 
работят в тясно сътрудничество при 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договора 
за партньорство и програмите. В 
частност те следва да:
а) набелязват области за 
интервенции, в които фондовете по 
ОСР могат да се комбинират по 
допълващ начин за постигане на една 
или повече тематични цели, 
установени в настоящия регламент;
б) насърчават участието на 
управляващи органи, отговарящи за 
един от фондовете по ОСР, на други 
управляващи органи и съответни 
държавни органи в развитието на 
схеми за подпомагане с цел 
гарантиране на взаимодействия и 
избягване на припокривания и за 
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насърчаване на многофондов подход;
в) създават съвместни 
мониторингови комитети за 
програмите за изпълнение на 
фондовете по ОСР и разработването 
на други механизми за съвместно 
управление и контрол с цел улесняване 
на координацията между органите, 
отговарящи за изпълнението на 
фондовете по ОСР;
г) използват съвместните решения за 
електронно управление, насочени към 
заявителите и бенефициентите, 
както и от обслужването „на едно 
гише“ за консултации относно 
възможностите за получаване на 
подкрепа по линия на всеки от 
фондовете по ОСР.
д) гарантират достъпа на тези 
фондове до МСП.
3.3 Следва да се създаде европейска 
система за мониторинг, чрез която да 
се следи изпълнението на фондовете 
по ОСР и напредъка, осъществен по 
отношение на изпълнението на
целите на „Европа 2020“, като се 
гарантира участие на партньорите, 
както е посочено в член 5.
4. Приоритети за териториална 
координация (трансгранична, 
транснационална и междурегионална)
4.1 Сътрудничеството, което 
надхвърля административните 
граници и прави опит за преодоляване 
на естествените такива съдържа 
голям потенциал за регионално 
развитие, създаване на работни 
места и сближаване.
Сътрудничеството, основано на 
споделени нужди на споделена 
територия, често е най-ефективно.
4.2 Трансграничното сътрудничество 
изхожда от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници.
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Ефективната реакция изисква 
съвместни действия в дух на 
сътрудничество и споделяне на 
знания на подходящо териториално 
равнище.
4.3 Освен това заложеният в 
гранични региони потенциал може да 
бъде използван чрез ориентирани към 
местното равнище мерки за подкрепа.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
проправили пътя за организиране на 
съвместни действия на 
заинтересованите страни на
подходящото териториално равнище.
Стратегиите са подобрили 
разбирането, че е необходимо 
сътрудничество при справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава 
членка, като например почистването 
на Балтийско море или река Дунав.
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да се 
подкрепят както от ЕФРР, така и 
от ЕСФ и специфичните условия за 
подкрепа за макрорегионални 
стратегии следва да бъдат посочени в 
програмите.
4.5 Преодоляването на пречки трябва 
да бъде част от програмирането на 
фондовете по ОСР – целите на 
съществуващите макрорегионални 
стратегии следва да бъдат отразени 
в анализа на нуждите и 
установяването на цели за 
съответните оперативни програми 
от момента на фазата на планиране. 
Тези стратегии няма да са изпълнили 
своята цел, ако целите на 
макрорегионалните стратегии не са 
част от стратегическото планиране 
в програмите на политиката на 
сближаване в засегнатите региони и 
държави членки.
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4.6 В същото време държавите 
членки и регионите следва да 
гарантират, че програмите за 
териториално сътрудничество 
допринасят ефективно за постигане 
на целите на стратегията „Европа 
2020“. Поради това държавите 
членки и регионите могат да 
насърчават сътрудничеството и 
също така да изпробват, опитват и
въвеждат нови решения, като 
гарантират, че сътрудничеството 
подкрепя по-широките цели на 
политиката. Където е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
следва да обединява през границите 
лицата, разработващи политиките, 
за да работят заедно за преодоляване 
на общите проблеми.
4.7 Държавите членки и регионите 
следва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
предимно като полезни инструменти 
за преодоляване на пречките пред 
сътрудничеството, което на свой ред 
би подпомогнало постигането на 
национални и регионални цели на 
политиката с въздействие, 
надхвърлящо областта на 
програмата.

Изменение 213

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Рамката на изпълнението се състои от 
етапни цели, определени за всеки 
приоритет за годините 2016 и 2018, и от 
цели, определени за 2022 г. Етапните 
цели и целите се представят в 
съответствие с посочения в таблица 1 
формат.

1. Рамката на изпълнението се състои от 
етапни цели, определени за всеки 
приоритет за две конкретни години от 
програмния период, предхождащи
годините за преглед на изпълнението, 
които се договарят между 
държавата членка и Комисията, и от 
цели, определени за 2022 г. Етапните 
цели и целите се представят в 
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съответствие с посочения в таблица 1 
формат.

Изменение 214

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Етапните цели са междинни цели за 
постигането на конкретната цел по 
даден приоритет, като посочват желания 
напредък към постигането на 
определените за края на периода цели. 
Етапните цели, определени за 2016 г., 
включват финансови показатели и 
показатели за крайните продукти. 
Етапните цели, определени за 2018 г., 
включват финансови показатели, 
показатели за крайните продукти и, 
където е целесъобразно, показатели за 
резултатите. Етапни цели могат също 
да се определят за ключовите етапи на 
изпълнението.

2. Етапните цели са междинни цели за 
постигането на конкретната цел по 
даден приоритет, като посочват желания 
напредък към постигането на 
определените за края на периода цели. 
Етапните цели, определени за 
годината, предхождаща годината на 
първия преглед на изпълнението, 
включват финансови показатели и 
показатели за крайните продукти. 
Етапните цели, определени за 
годината, предхождаща годината на 
втория преглед на изпълнението, 
включват финансови показатели и 
показатели за крайните продукти. 
Етапни цели могат също да се определят 
за ключовите етапи на изпълнението.

Изменение 215

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- амбициозни, но реалистични по 
отношение на конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
естеството на намесите и ресурсите, 
определени за съответния 
приоритет;
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Изменение 216

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Етапните и общите цели могат 
да бъдат променяни по искане на 
държавата членка в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 26.

Изменение 217

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.1 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- индивидуализирани услуги и активни 
и — на ранен етап —превантивни мерки 
на пазара на труда, от които могат да се 
възползват всички лица, които търсят 
работа;

- индивидуализирани услуги и активни 
и — на ранен етап —превантивни мерки 
на пазара на труда, от които могат да се 
възползват всички лица, които търсят 
работа, включително хора от 
маргинализирани общности;

Изменение 218

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.1 –
колона 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Службите по заетостта са изградили 
мрежи с работодателите и 
образователните институции.

- Службите по заетостта са изградили 
мрежи с работодателите и 
образователните институции, също 
така създаващи пресечни точки 
между секторите.

Изменение 219

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
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колона 3 – тире 1 – подтире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- действия за информиране и 
увеличаване на осведомеността на 
равнище средно образование;

Изменение 220

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- консултации и подготовка за 
създаването на нови предприятия;

Изменение 221

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.3 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- индивидуализирани услуги и активни 
и — на ранен етап —превантивни мерки 
на пазара на труда, от които могат да се 
възползват всички лица, които търсят 
работа;

- индивидуализирани услуги и активни 
и — на ранен етап —превантивни мерки 
на пазара на труда, от които могат да се 
възползват всички лица, които търсят 
работа, включително хора от 
маргинализирани общности;

Изменение 222

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.4 –
колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- държавата членка е предприела мерки 
за насърчаване на активното стареене с 
цел намаляване на ранното излизане в 

- държавата членка е предприела мерки 
за насърчаване на активното стареене.
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пенсия.

Изменение 223

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- обръща специално внимание на 
специалните нужди на групите с 
повишен риск от преждевременно 
напускане на училище, също чрез 
предотвратяването му, с достъп до 
качествени, разнообразни програми за 
развитие в ранното детство, 
домашни и общински инициативи за 
учене и безплатни детегледачески 
услуги;

Изменение 224

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни, 
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.

- се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни, 
включително в областта на 
културата, изкуството и спорта, 
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.

Изменение 225

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1 – подтире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи;

- увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи, като обръщат специално 
внимание на най-уязвимите групи.

Изменение 226

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3 
(нова)

Текст, предложен от Комисията

Тематични 
цели

Предварителни 
условия

Критерии за изпълнение

Изменение

Тематични 
цели

Предварителни 
условия

Критерии за изпълнение

- Признаване на професионалното 
образование и обучение като двигател 
на устойчивото развитие и 
приобщаващия растеж;
- Мерки за подобряване на качеството 
и ефективността на първоначалното
и продължаващото професионално 
обучение;

9.3а Професионално 
образование и обучение 
– Наличие на 
национални или 
регионални стратегии 
за модерно 
професионално 
образование и 
обучение.

- Мерки за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение.

Изменение 227

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
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колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- е в съответствие с националната цел 
за борба с бедността и социалното 
изключване (определена в националната 
програма за реформи), която включва 
разширяване на възможностите за 
заетост на групите в неравностойно 
положение;

- излага конкретни предложения и 
мерки на държавната политика, 
създадени, за да способстват 
постигането на националната цел за 
борба с бедността и социалното 
изключване (определена в националната 
програма за реформи и националните 
социални доклади), която включва 
разширяване на възможностите за 
качествена заетост на групите в 
неравностойно положение;

Изменение 228

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 1 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- показва, че социалните партньори и 
съответните заинтересовани страни 
участват в разработването на
активното приобщаване;

- показва, че социалните партньори и 
съответните заинтересовани страни 
участват във всички етапи 
(програмиране, изпълнение и оценка) 
на националните стратегии за борба 
с бедността и всички стратегии за
активното приобщаване;

Изменение 229

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 1 – подтире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- включва всеобхватен подход за 
справяне с детската бедност и 
насърчаване на детското 
благосъстояние.
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Изменение 230

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- определя постижими национални цели 
за интегриране на ромите с цел 
намаляване на разликите с останалата 
част от населението. Тези цели следва 
да обхванат най-малко четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани 
с достъпа до образование, трудовата 
заетост, здравеопазването и жилищата;

- определя постижими национални цели 
за интегриране на ромите с цел 
намаляване на разликите с останалата 
част от населението. Тези цели следва 
да обхванат най-малко четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани 
с достъпа до образование, трудовата 
заетост, здравеопазването и жилищата, 
отразени в мерките на държавната
политика;

Изменение 231

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- е съгласувана с националната програма 
за реформа;

- е съгласувана с националната програма 
за реформа и националните социални 
доклади;

Изменение 232

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- съдържа система за мониторинг и 
преглед.

- съдържа система за мониторинг и 
преглед с адекватни бюджетни 
ресурси;

Изменение 233
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- гарантира, че общността и 
гражданското общество, както и 
перспективите на регионалните и 
местните органи, са включени в 
планирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
политики и програми;

Изменение 234

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация

11. Повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация и насърчаване на 
изграждането на капацитет за 
заинтересованите страни

(по член 9, параграф 11) (по член 9, параграф 11)

Изменение 235

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Въведена е и се изпълнява стратегия за 
повишаване на административната 
ефикасност на държавите членки, която 
включва:

- Въведена е и се изпълнява стратегия за 
повишаване на регионалната и 
местната административна
ефикасност на държавите членки, която 
включва:

Изменение 236
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире 
1 – подтире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- наемане на хора от маргинализирани 
общности в публичния сектор;

Изменение 237

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире 
1 – подтире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- стратегии за ефективността на 
партньорския принцип, включително 
финансова концепция за изграждане 
на достатъчен капацитет на 
партньорите, посочени в член 5, 
параграф 1, букви а), б) и в).

Изменение 238

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на механизъм, който осигурява 
ефективно транспониране и прилагане 
на Директива 2000/78/ЕО от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите и на 
Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход.

Наличие на механизъм, който осигурява 
ефективно транспониране и прилагане 
на Директива 2000/78/ЕО от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите и на 
Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход и други 
международни ангажименти против 
дискриминацията, като Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания (член 5).
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Изменение 239

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 3 – тире 1 –
подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- стратегия за обучение на персонала,
който участва в привеждането на 
фондовете в действие, и за 
разпространение на информация до този 
персонал;

- определянето на орган по въпросите 
на равенството с адекватен 
капацитет и правомощия за 
осигуряване на еднакви възможности, 
както и стратегия за обучение на 
персонала, който участва в 
привеждането на фондовете в действие, 
и за разпространение на информация до 
този персонал;

Изменение 240

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 3 – тире 1 –
подтире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- уредба за събиране на 
категоризирани данни за ромите, 
лицата с увреждания, жените, 
младежите и хората в напреднала 
възраст, и използването на тези 
данни за мониторинг и оценка;

Изменение 241

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на стратегия за насърчаване на 
равенството между половете и на 
механизъм, който обезпечава 
ефективното й изпълнение. 

Наличие на стратегия за насърчаване на 
равенството между половете и на 
механизъм, който обезпечава 
ефективното й изпълнение чрез 
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конкретни действия за въвеждане на 
интегриран подход за равно 
третиране на жените и мъжете.

Изменение 242

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- изпълняване на мерки в съответствие с 
член 9 от Конвенцията на ООН, 
насочени към предотвратяването, 
откриването и премахването на пречки и 
препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания;

- изпълняване на мерки в съответствие с 
член 9 от Конвенцията на ООН, 
насочени към предотвратяването, 
откриването и премахването на пречки и 
препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания до всички 
области, включително 
инфраструктура, услуги и стоки;

Изменение 243

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- институционална уредба за 
прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 
от нея;

- институционална уредба за 
прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 
от нея и привличането на организации, 
представляващи хората с 
увреждания, в разработването и 
изпълнението на тази уредба;

Изменение 244

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 3 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- привличане на организации, 
представляващи хората с 
увреждания, в разработването и 
изпълнението на тази уредба;
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