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Изменение 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие със заключенията 
на Европейския съвет от 17 юни 
2010 г., с които беше приета 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки следва да 
осъществят постигането на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като 
същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза и 
намаляват регионалните различия.

заличава се

Or. en

Изменение 91
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) От създаването до въвеждането 
им структурните фондове следва да 
имат предвид приоритетите и 
принципите на Small Business Act 
(SBA) за Европа, по-специално 
принципа „Мислете първо на дребно”.

Or. fr
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Изменение 92
Elisabeth Schroedter

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 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,
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството между 
половете и недискриминацията, както 
и неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване и организации, 
действащи в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта. Специално внимание 
следва да се обърне на групите, които 
биха могли да бъдат засегнати от 
програмите и могат да изпитват 
трудности да им повлияят.
Сътрудничеството с партньорите 
следва да спазва най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
следва да осигури адекватно равнище 
на техническа помощ с оглед 
улесняване на ангажирането и 
участието им във всички етапи на 
програмния напредък. 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 
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лица. Затова партньорите следва да 
представят различните 
териториални равнища съгласно 
структурата на институциите в 
държавите членки. Партньорите 
следва да изберат и назначат свои 
членове, които да ги представляват в 
мониторинговата комисия. 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.

Or. en

Изменение 93
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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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.

интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена, след консултация с 
европейските социални партньори, 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.

Or. fr

Изменение 94
Nadja Hirsch

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 

(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 
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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.

лица. Комисията следва да бъде 
задължена 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.

Or. de

Изменение 95
Elisabeth Schroedter

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 има 
предвид стратегията на ЕС за 
равенство между половете1, пакта 
за равенство между половете2 и 
изпълнителните актове и други 
политики на национално, регионално 
и ЕС равнище, прилагащи член 8 на 
Договора, както и да се противопоставя 
на дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, възраст или 
сексуална ориентация, и увреждане, 
по-специално като взема предвид 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, която е в сила 
от 3 май 2008 г., и политиките на ЕС 
за изпълнение на Конвенцията на 
ООН.
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1 COM(2010)0491.
2 Европейски пакт за равенство 
между половете (2011 – 2020), приет 
от Съвета на 7 март 2011 г.

Or. en

Изменение 96
Ramona Nicole Mănescu

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, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, както е посочено в член 2 
от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), член 10 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и член 21 от Хартата 
на основните права.

Or. en

Изменение 97
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) 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 ѝ. При 
изпълнението на съответните 
проекти е важно задълженията, 
произтичащи от тази Конвенция във 
връзка, между другото, с 
образованието, заетостта и 
достъпността, да се разглеждат от 
всички проекти, подкрепяни с фондове 
по ОСР. 

Or. en

Изменение 98
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейският съюз и повечето 
държави членки са страни по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания. При 
изпълнението на съответните 
проекти е важно задълженията, 
произтичащи от тази Конвенция във 
връзка, между другото, с 
образованието, заетостта и 
достъпността, да се разглеждат от 
всички проекти, подкрепяни с фондове 
по ОСР. 

Or. en
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Изменение 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.

Or. en

Изменение 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(14) Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета
законодателно предложение с оглед 
приемането, съгласно обикновената 
законодателна процедура, на 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 
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Съюза. Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определи ключовите 
области на подкрепа, териториалните 
предизвикателства, по които ще се 
работи, целите на политиката, 
приоритетите на дейностите за 
сътрудничество, механизмите за 
координация и механизмите за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност с икономическите 
политики на държавите членки и на 
Съюза.

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определи ключовите 
области на подкрепа, териториалните 
предизвикателства, по които ще се 
работи, целите на политиката, 
приоритетите на дейностите за 
сътрудничество, механизмите за 
координация и механизмите за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност с целите на държавите 
членки и на Съюза за постигане на 
социално и екологично устойчиво 
развитие.

Or. en

Изменение 102
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 
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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 
фондовете по ОСР.

партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст, да определя 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.

Or. es

Изменение 103
Elisabeth Schroedter

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 фондовете по ОСР.

(16) Всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори, по-специално 
посочените в член 5, параграф 1, и в 
диалог с Комисията — договор за 
партньорство Договорът за 
партньорство следва да избира
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, да ги свежда към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка 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 фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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. Държавите 
членки следва да гарантират, че са 
налице рамковите условия, необходими 
за ефективно използване на подкрепата 
на Съюза, които да се оценят от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
програмите.
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дадено предварително условие, 
Комисията следва да има 
правомощието да спре плащанията 
към програмата.

Or. en

Изменение 106
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 държава членка не предприеме 
никакво действие за изпълнението им 
въпреки препоръките на Комисията, 
последната може да има 
правомощието да спре плащанията към 
програмата. Когато решава относно 
спирането на плащанията, 
Комисията следва да отчита 
икономическите и социални 
последици от спирането на 
плащанията за съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка, веднага щом 
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държавата членка предприеме 
необходимите действия.

Or. es

Изменение 107
Nadja Hirsch

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 с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Предварителните условия 
трябва да се определят при 
пълноценно участие на партньорите,
посочени в настоящия регламент. 
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.

Or. de

Изменение 108
Ramona Nicole Mănescu
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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 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 в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

Or. en

Изменение 109
Kinga Göncz

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 

(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 
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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.

2019 г.

Or. en

Изменение 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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.
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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.

Or. en

Изменение 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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. и да им предостави 
необходимата техническа помощ, в 
случай че не постигат определените 
цели. В случаи, когато изоставането в 
постигането на етапните цели или на 
целите е значително – доказателство, 
че не се предприемат необходимите 
мерки за постигането им, Комисията 
може да спре плащанията към 
програмата. Когато решава относно 
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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.

спирането на плащанията, 
Комисията следва да отчита 
икономическите и социални 
последици от спирането на 
плащанията за съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимите действия.

Or. es

Изменение 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

заличава се
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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 
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.

Or. es

Изменение 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

заличава се
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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 
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.

Or. en

Изменение 114
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
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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 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.

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. Но тя може да 
упражнява това право само в 
качеството на крайна мярка. 
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 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 и положението на групите в 
особено неравностойно положение. 
Спиранията следва да се отменят и 
фондовете да се предоставят отново на 
съответната държава членка веднага 
щом държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. de
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Изменение 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира 
съсредоточаване върху изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж за 
всички програми следва да бъдат 
определени общоприложими елементи. 
С цел да се гарантира съгласуваността 
на уредбата за програмирането на 
фондовете по ОСР следва да се 
хармонизират процедурите за 
приемането и изменението на 
програмите. Програмирането следва да 
осигури съгласуваността с общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство, координацията на 
фондовете по ОСР между тях самите, 
както и с другите съществуващи 
финансови инструменти и с 
Европейската инвестиционна банка.

(20) С цел да се гарантира 
съсредоточаване върху изпълнението на 
водещите цели на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж за всички програми 
следва да бъдат определени 
общоприложими елементи. С цел да се 
гарантира съгласуваността на уредбата 
за програмирането на фондовете по ОСР 
следва да се хармонизират процедурите 
за приемането и изменението на 
програмите. Програмирането следва да 
осигури съгласуваността с общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство, координацията на 
фондовете по ОСР между тях самите, 
както и с другите съществуващи 
финансови инструменти и с 
Европейската инвестиционна банка.

Or. en

Изменение 116
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, 
като е необходимо да се работи по 
ролята на градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 

(21) Териториалното сближаване е 
главният инструмент за постигане 
на икономическо и социално 
сближаване, както е посочено в 
Договора, като е необходимо да се 
работи по ролята на градовете, 
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подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат 
заложени общоприложими 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.

градските райони, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. Във връзка с 
това  интегрираният териториален 
подход съгласно посоченото в член 99 
от настоящия регламент, следва да 
бъде главният инструмент за 
постигане на успешно устойчиво 
развитие на такива зони и за 
насърчаване на заетостта, 
социалното включване и 
просперитета на гражданите, 
живеещи в тези зони.

Or. en

Изменение 117
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно равнище, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено насоченото към 
общностите местно развитие, като 
бъдат заложени общоприложими 
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 
LEADER групи следва да бъдат 
признати.

Or. en
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Изменение 118
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма.

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма. За всяка 
програма предварителната оценка 
следва да включва оценка на 
хоризонталните принципи, свързани 
със спазването на националното 
законодателство и 
законодателството на ЕС, 
насърчаването на равенство между 
мъжете и жените и
недискриминиране, и устойчиво 
развитие съгласно посоченото в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат направени 
последващи оценки с цел да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
фондовете по ОСР и тяхното 
въздействие върху общите цели на 
фондовете по ОСР и стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

(35) Следва да бъдат направени 
последващи оценки с цел да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
фондовете по ОСР и тяхното 
въздействие върху общите цели на 
фондовете по ОСР и техния принос за 
постигане на водещите цели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
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устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално относно намаляването на 
бедността и социалната изолация.

Or. en

Изменение 120
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(36) Полезно е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
фондовете по ОСР. Държавите членки 
следва да се уверят, че на 
партньорите, посочени в член 5, 
параграф 1, букви а), б) и в), се оказва 
адекватно равнище на техническа 
помощ с оглед улесняване на тяхното 
въвличане и участие в договорите за 
партньорство и целия програмен 
процес. Техническата помощ, 
управлявана от Комисията, следва да 
подкрепя тематични групиращи 
структури и неправителствени 
организации, социални и 
икономически партньори и мрежи, и 
асоциации, представляващи местни, 
градски и регионални органи, 
работещи върху кохезионната 
политика на ЕС равнище. 

Or. en

Изменение 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Изменение 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Изменение 123
Kinga Göncz

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

Or. en

Изменение 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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

Or. en

Изменение 125
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Изменение 126
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 58a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(58а) Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, следва да направи 
преглед на изпълнението на 
програмите във всяка държава членка 
през 2017 и 2019 г., като проучва 
постиженията на основните етапи 
на програмите на ниво приоритети.

Or. en

Изменение 127
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 58б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58б) Въз основа на прегледа на 
резултатите от дейността през 
2019 г. Комисията следва да отпусне 
на всяка държава членка дял от своя 
резервен фонд, отговарящ на дела 
програми и приоритети, достигнали 
основните си етапи в общото 
отпускане на съответния(те) 
фонд(ове) за държавата членка. 
Затова Комисията следва надлежно 
да вземе предвид дали непредвидими 
външни фактори, върху които 
въпросната програма е нямала 
влияние, не са причинили непостигане 
на основните етапи. Държавите 
членки следва да разпределят 
резервния фонд поравно между всички 
програми и приоритети, които са 
достигнали основните си етапи.

Or. en
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Изменение 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Наред с това, с цел 
подкрепата от фондовете да отчита 
по-широкия икономически контекст, 
равнището на публичните разходи 
следва да бъде определено спрямо 
общите макроикономически условия, 
при които се осъществява 
финансирането, въз основа на 
показателите, предвидени в 
програмите за стабилност и 
сближаване, които държавите 
членки подават ежегодно в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на 
икономическите политики.
Проверките на принципа на 
допълняемост, които Комисията прави, 
следва да се концентрират върху 
държавите членки, в които по-слабо 
развитите региони и тези в преход 
обхващат поне 15 % от населението, с 
оглед мащаба на предоставените им 
финансови ресурси.

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Проверките на принципа на 
допълняемост, които Комисията прави, 
следва да се концентрират върху 
държавите членки, в които по-слабо 
развитите региони и тези в преход 
обхващат поне 15 % от населението, с 
оглед мащаба на предоставените им 
финансови ресурси.

Or. en

Изменение 129
Elisabeth Schroedter



PE489.560v02-00 32/228 AM\903982BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели, да бъде разработена 
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели и на 
хоризонталните принципи, свързани 
със съблюдаване на националното 
законодателство и 
законодателството на ЕС, 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и 
недискриминирането, и устойчиво 
развитие съгласно посоченото в 
настоящия регламент, да бъде 
разработена последователна логика на 
интервенция за работа по набелязаните 
потребности на развитието и да бъде 
определена рамката за оценката на 
изпълнението. Те следва да съдържат 
също така и други елементи, 
необходими за ефективното и ефикасно 
изпълнение на тези фондове.

Or. en

Изменение 130
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или село изисква интегриран 
подход, тъй като включва инвестиции 
по повече от една приоритетна ос на 
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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.

една или няколко оперативни програми, 
подкрепеното от фондовете действие 
следва да се осъществява като 
интегрирана териториална инвестиция в 
рамките на определена оперативна 
програма.

Or. en

Изменение 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град, селски район или територия 
изисква 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.

Or. es

Изменение 132
Sari Essayah

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. 

(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. 
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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.

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 
тях 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 
регламент.

Or. fi

Изменение 133
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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информационните и комуникационните 
мерки, както и някои технически 
характеристики на тези мерки.

информационните и комуникационните 
мерки, както и някои технически 
характеристики на тези мерки, по-
специално чрез организациите, 
представляващи различните 
заинтересовани страни.

Or. fr

Изменение 134
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
относно спирането на плащанията, 
Комисията следва да отчита 
икономическите и социални 
последици от спирането на 
плащанията за съответния регион.

Or. es

Изменение 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
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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 
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 

от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на набор от 
насоки относно целите и критериите в 
подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, 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 
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 
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правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
необходимите консултации,
включително на експертно равнище.

нужди от адаптиране. От особено 
значение е по време на подготвителната 
си работа Комисията да провежда 
съответните консултации, включително 
на експертно равнище.

Or. en

Изменение 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 
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 

(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 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 
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 
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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.

проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Or. es

Изменение 137
Kinga Göncz

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, 
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 

(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, 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 1 – 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, в който водещите 
цели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж са изразени като ключови 
действия за фондовете по ОСР, като за 
всяка водеща 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 целите на държавите членки и на 
Съюза за постигане на устойчиво в 
социално и екологично отношение 
развитие;

Or. en

Изменение 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 1 – 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 
стратегията 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, също така с оглед да 
подкрепя на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
водещите цели на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 140
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 1 – 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 
стратегията 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 включване на 
партньори и в унисон с подхода за 
многостепенно управление съгласно 
член 5, предназначен да изпълни на 
многогодишна база съвместното 
действие на Съюза и държавите членки 
за изпълнение на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 10

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 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, Регламент на Комисията 
(ЕО) 360/2012 от 25 април 2012 г. за 
прилагане на членове 107 и 108 от 
Договора за функциониране на ЕС 
(ДФЕС) към помощите de minimis, 
отпускани на предприятия, 
предоставящи услуги от общ 
икономически интерес1, както и 
помощ под формата на публични 
услуги, отпускани на някои 
предприятия, натоварени с 
изпълнение на услуги от общ 
икономически интерес по смисъла на 
Решение на Комисията от 20 
декември 2011 г. за прилагане на член 
106, параграф 2 от Договора за 
функциониране на ЕС (ДФЕС) към 
държавна помощ под формата на 
компенсации за публични услуги, 
отпуснати на някои предприятия, 
натоварени с изпълнението на услуги 
от общ икономически интерес2.
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1 OВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8.
2 OВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който се изпълнява в 
партньорство на подходящото 
равнище, също с оглед на изпълнението 
на водещите цели на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 143
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 1 – 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 

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата 
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
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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;

многостепенно управление, съгласно 
посоченото в член 5 от настоящия 
Регламент, 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 
признава различните нужди на 
регионите и гарантира необходимата 
гъвкавост за устойчиво регионално 
развитие, и който е одобрен от 
Комисията след оценка и диалог с 
държавата членка; 

Or. en

Изменение 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 1 – 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, в който е 
определена стратегията на държавата 
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР и 
който е одобрен от Комисията след 
оценка и диалог с държавата членка;

Or. en
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Изменение 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 
устойчиво в социално и екологично 
отношение развитие, също с оглед 
изпълнението на водещите цели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 146
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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, както и за 
изпълнението на специфичните 
задачи на отделните фондове, 
съгласно заложените им цели в 
Договорите, като отчитат 
съответните интегрирани насоки и 
съответните препоръки за отделните 
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държави, изготвени съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора, и съответните 
препоръки на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора.

Or. en

Изменение 147
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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, като отчитат член 
9 от Договора, 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.

Or. fr

Изменение 148
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 
по ОСР е съгласувана със 
съответните политики и 
приоритети на Съюза, включително 
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Съюза. хоризонталните цели, и допълва 
другите финансови инструменти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 149
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и определените 
от тях за целта структури отговарят 
за реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

4. Регионалните органи отговарят за 
управлението и реализирането на 
програмите и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове на 
съответното териториално ниво в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка и при спазване на 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове.

Or. fr

Изменение 150
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 

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 
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пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

пропорционалност, равнището на 
отпуснатата подкрепа и размера на 
бенефициера.

Or. en

Изменение 151
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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.

Or. en

Изменение 152
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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:

Or. fr
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Изменение 153
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – 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:

Or. fr

Изменение 154
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) компетентните местни, градски и 
други публични власти;

а) другите компетентни публични 
органи

Or. fr

Изменение 155
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) компетентните местни, градски и 
други публични власти;

а) другите компетентни публични 
органи

Or. fr
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Изменение 156
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството между половете и 
недискриминацията, 
неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване и организации, 
действащи в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта.

Or. en

Изменение 157
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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, между които и 
организации с нестопанска цел, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

Or. en
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Изменение 158
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. дадена държава членка следва да 
включи в партньорство онези 
институции, организации и групи, 
които биха могли да въздействат или 
да се повлияят от изпълнението на 
програмите. Специално внимание 
следва да се обърне на групите, които 
могат да бъдат засегнати от 
програмите и да срещнат трудности 
за повлияване върху тях, по-специално 
най-уязвимите и маргинализирани 
групи.

Or. en

Изменение 159
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – параграф 2

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 в 
съответствие със споразумението за 
партньорство, както е посочено в 
параграф 1, държавите членки 
привличат партньорите в подготовката 
на договорите за партньорство и 
докладите за напредъка, както и в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите.
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Or. en

Изменение 160
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – параграф 2

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 държавите 
членки привличат партньорите, 
представляващи различните 
териториални равнища съгласно 
структурата на институциите в 
държавите членки, във всички етапи 
на подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и във всички етапи на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Изменение 161
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – параграф 2

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 

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 
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мониторинговите комитети на 
програмите.

мониторинговите комитети на 
програмите. Партньорите имат равен 
достъп до фондовете, предоставени 
за тези цели.

Or. en

Изменение 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – параграф 2

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 държавите 
членки привличат партньорите в 
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.

Or. en

Изменение 163
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема, след обстойна 
консултация с партньорите, 
посочени в член 1 на равнището на 
Съюза, делегирани актове в 
съответствие с член 142 с цел да 
предвиди европейски кодекс на 
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да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит,
резултати и добри практики.

поведение въз основа на най-добрите 
практики, в който се определят цели и 
критерии, които да осигурят 
осъществяването на партньорството по 
време на изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите и да спомогнат за 
споделянето сред държавите членки на 
информация, опит, резултати и най-
добри практики.

Or. en

Изменение 164
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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. След задължителна консултация с 
всички съответни партньори, 
включително професионални съюзи и 
организации на гражданското 
общество на равнището на Съюза, 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.

Or. en

Изменение 165
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 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. След консултация с всички 
съответни партньори, включително 
професионални съюзи и организации 
на гражданското общество на 
равнището на Съюза, 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.

Or. en

Изменение 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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, след допитване 
до съответните социални партньори 
и представители на гражданското 
общество, делегирани актове в 
съответствие с член 142 с цел да 
предвиди насоки за действие, в които
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.

Or. es
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Изменение 167
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. fr

Изменение 168
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) При изпълнението на фондовете 
по ОСР компетентните управляващи 
органи насърчават подходящото 
участие и достъпа на партньорите, 
посочени в член 5, параграф 1, буква в) 
от настоящия регламент до 
финансовите инструменти, особено в 
областите борба с бедността и 
социално приобщаване, равенство 
между мъжете и жените и 
предоставяне на равни възможности.
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Or. de

Изменение 169
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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

Or. en

Изменение 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на равенството между
мъжете и жените и на 
недискриминацията

Насърчаване на равенството между 
жените и мъжете и на 
недискриминацията

Or. en

Изменение 171
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на всички 
етапи от подготовката, 
програмирането и изпълнението, 
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равенството между мъжете и жените и 
отчитането на социалните аспекти на
пола.

мониторинга и оценката на 
фондовете по ОСР чрез методи на 
бюджетна оценка въз основа на пола 
се насърчава равенството между мъжете 
и жените и разумното отчитане на 
социалните аспекти на пола

Освен това държавите членки следва 
да позволят балансирано участие на 
жени и мъже в управлението и 
изпълнението на оперативни 
програми на местно, регионално и 
национално равнище и да докладват 
за напредъка по този въпрос.

Or. en

Изменение 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството на
възможностите и 
недискриминацията.

Or. es

Изменение 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 

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

подготовката, изпълнението, контрола
и оценката на оперативните програми 
по навременен и разумен начин се 
насърчава равенството между жените 
и мъжете и отчитането на социалните 
аспекти на равенството на пола.

Or. en

Изменение 174
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 по време на 
подготовката, програмирането, 
изпълнението, контрола и оценката на 
оперативните програми се насърчава 
равенството между мъжете и жените и 
отчитането на социалните аспекти на 
пола.

Or. en

Изменение 175
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 
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, като 
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обръщат особено внимание на тези, 
които подлежат на няколко вида 
дискриминация. Достъпът на хора с 
увреждания е един от критериите, 
които следва да се спазват при 
определянето на операциите, 
съфинансирани от фонда и които 
следва да се вземат предвид по време 
на различните изпълнителни етапи.

Or. en

Изменение 176
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 еднаквите 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 и ще 
се гарантира общодостъпност по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите.

Or. en

Изменение 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите;

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите
за устойчиво в екологично и социално 
отношение развитие;

Or. en

Изменение 178
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 3

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 приноса на малките и 
средните предприятия, на
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР) към 
устойчиво в екологично и социално 
отношение развитие;

Or. en

Изменение 179
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 3

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 
самостоятелно заетите лица и 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и 
на сектора на рибарството и 
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аквакултурите (за ЕФМДР);

Or. fr

Изменение 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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;

Or. en

Изменение 181
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на заетостта, подкрепа 
на МСП в създаването на нови 
устойчиви работни места с достойни 
условия на труд и подкрепа на 
мобилността на работната сила;

Or. en

Изменение 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Насърчаване на висококачествена 
заетост, добри работни места с 
достойни условия на труд;

Or. en

Изменение 183
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на качествената 
заетост и подкрепа на мобилността на 
работната сила;

Or. en

Изменение 184
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) насърчаване на активното 
социално приобщаване и борба с 
бедността;

Or. en

Обосновка

За да се борят със социалното изключване и бедността, фондовете на ЕС следва да се 
фокусират върху инициативи и дългосрочни инвестиции, активиращи подложените на 
социално изключване и бедните, вместо върху инициативи, базирани на просто
преразпределение на ресурси с цел социална помощ.

Изменение 186
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 187
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – 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 и 
обучението, уменията и ученето през 
целия живот;
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Or. de

Изменение 188
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 
професионалното обучение, уменията 
и ученето през целия живот;

Or. en

Изменение 189
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 
уменията, професионалното обучение
и ученето през целия живот;

Or. fr

Изменение 190
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 
уменията, обучението и ученето през 
целия живот;
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Or. en

Изменение 191
Marian Harkin

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) инвестиране в достъпа за лица с 
намалена мобилност, включително 
възрастни и лица с увреждания

Or. en

Изменение 192
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна публична 
администрация.

(11) засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна и ангажирана 
публична администрация и насърчаване 
на изграждането на капацитет за 
социални партньори, 
неправителствени организации, 
регионални и местни органи и други 
заинтересовани страни, по-специално
партньорите, посочени в член пет от 
Регламент (ЕС) № [РОР...].

Or. en

Изменение 193
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна публична 
администрация.

(11) засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна публична 
администрация в сътрудничество с 
европейските икономически и 
социални партньори и европейските 
партниращи организации.

Or. fr

Изменение 194
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) насърчаване на социалната 
икономика.

Or. de

Изменение 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 10

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 водещите цели 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.

Or. en
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Изменение 196
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 10

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 целите и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж ще бъдат изразени с помощта на 
обща стратегическа рамка като набор 
от препоръчителни действия за 
фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 197
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата стратегическа рамка 
представлява:

В сътрудничество с европейските 
икономически и социални партньори 
общата стратегическа рамка 
представлява:

Or. fr

Изменение 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за всяка тематична цел —
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки от фондовете по 
ОСР;

а) за всяка водеща цел на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, като има 
предвид тематичните цели, 
изложени в член 9 — ключовите 
действия, които ще се подпомагат от 
всеки от фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Комисията внася предложение относно 
общата стратегическа рамка в 
едномесечен срок от приемането на 
настоящия регламент, което да се 
приеме от Европейския парламент и 
Съвета съгласно обикновената 
законодателна процедура.

Or. en

Изменение 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 

заличава се
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делегиран акт в съответствие с член 
142 преразгледана обща 
стратегическа рамка.

Or. en

Изменение 201
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 1

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

Or. fr

Изменение 202
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. fr

Изменение 203
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Част 2 – 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, 
на всички етапи от изготвянето му,
от държавите членки в близко 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5. Договорът за 
партньорство се подготвя в диалог с 
Комисията.

Or. en

Изменение 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. es

Изменение 205
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. fr
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Изменение 206
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уредбата, която гарантира 
хармонизирането със стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително:

а) уредбата, която допринася за 
постигане на водещите цели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
включително:

Or. en

Изменение 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
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;

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

Or. en

Изменение 208
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) анализ на различията и потребностите 
на устойчивото развитие спрямо 
тематичните приоритети, 
хоризонталните принципи, изложени 
в членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент и препоръчителните 
действия, определени в общата 
стратегическа рамка, като има предвид 
целите, определени в съответните 
препоръки 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;

Or. en

Изменение 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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;

Or. en

Изменение 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 211
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) списъка на програмите по ЕФРР, 
ЕСФ и КФ, с изключение на тези по 
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“, и на програмите на 
ЕЗФРСР и ЕФМДР със съответните 
ориентировъчни размери на 
разпределените средства по фондове по 
ОСР и по години;

vii) списъка на програмите по ЕФРР, 
ЕСФ и КФ и тези по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“, с 
изключение на програмите на ЕЗФРСР 
и ЕФМДР със съответните 
ориентировъчни размери на 
разпределените средства по фондове по 
ОСР и по години;

Or. fr

Изменение 212
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

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 

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, крайградски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
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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;

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;

Or. fr

Изменение 213
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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) въз основа на насоките на 
Комисията, 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 бедност и 
социално изключване със специална 
насоченост към маргинализираните 
общности, като там, където е 
целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;
Интегрираният подход демонстрира 
как фондовете по ОСР ще допринесат 
за изпълнението на интегрирани 
национални стратегии против 
бедността, както е описано подробно 
в НПР и подкрепено от националните 
публични политики, които 
насърчават приобщаването на всички 
групи в риск от бедност и социално 
изключване, поддържано от 
националните доклади в социалната 
област;

Or. en
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Изменение 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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 социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности, като 
се включват ориентировъчни отпуснати 
суми. Интегрираният подход 
демонстрира как фондовете по ОСР 
ще допринесат за изпълнението на 
интегрирани национални стратегии 
против бедността, които насърчават
приобщаването на всички групи в риск 
от бедност и социална изолация и 
които са подкрепени и подробно 
изложени в националните доклади в 
социалната област;

Or. en

Изменение 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 

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 социално
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности, като 
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където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми за 
съответните фондове по ОСР;

там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми за съответните фондове по ОСР с 
цел да се спомогне за изпълнението на 
националните стратегии за борба с 
бедността;

Or. es

Изменение 216
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 устойчив 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 социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности, като 
там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

Or. en

Изменение 217
Marian Harkin

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

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 
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дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като 
там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и лицата 
с увреждания, като се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

Or. en

Изменение 218
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) 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;

Or. en

Изменение 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, най-тежко 
засегнати от безработица, със 
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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;

Or. es

Изменение 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
условия не са изпълнени — на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети на национално и 
регионално ниво, и на графика за 
тяхното провеждане;

заличава се

Or. en

Изменение 221
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
изпълнение на подхода за 
многостепенно управление и за
привличане на партньорите, посочени в 
член 5, и ролята на партньорите в 
подготовката на договора за 
партньорство и доклада за напредъка, 
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посочен в член 46 от настоящия 
регламент, и в подготовката, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на програмите съгласно 
Европейския кодекс за поведение, 
посочен в член 5, параграф 3, 
включително списък с участващите 
партньори, описание на начина, по 
който са избрани, и отговорностите 
им, както и становището им за 
съдържанието на договора за 
партньорство и изпълнението на 
партньорския принцип;

Or. en

Изменение 222
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
привличане на партньорите, 
ефективността и ролята на тези 
партньори в подготовката на договора 
за партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) предприетите действия за 
привличане на партньорите и ролята на 

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

на партньорите и ролята на партньорите 
в подготовката на договора за 
партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент;

Or. es

Изменение 224
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 225
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка iv б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv б) идентифициране на 
съответните съществуващи 
национални, регионални и местни 
партньорства и структури за 
многостепенно управление и 
начините, по които те ще се вземат 
предвид;

Or. en
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Изменение 226
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 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, бенефициерите и 
партньорите, посочени в член 5, 
параграф 1, букви а), б) и в), и 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за тази цел;

Or. en

Изменение 227
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 – точка 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на договора за партньорство с 
настоящия регламент, общата 
стратегическа рамка и препоръките за 
отделните държави в съответствие с 
член 121, параграф 2 от Договора и с 
препоръките на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора, като 
отчита предварителните оценки на 
програмите, и в 3-месечен срок след 
датата на подаване на договорите за 
партньорство представя коментарите си. 
Държавата членка предоставя всичката 
необходима допълнителна информация 
и, когато е целесъобразно, преразглежда 
договора за партньорство.

1. Комисията оценява съгласуваността 
на договора за партньорство с 
настоящия регламент, общата 
стратегическа рамка и препоръките за 
отделните държави в съответствие с 
член 121, параграф 2 от Договора и с 
препоръките на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора, като 
отчита предварителните оценки на 
програмите, и в 3-месечен срок след 
датата на подаване на договорите за 
партньорство представя коментарите си. 
Комисията също така проучва дали 
публичните политики на 
държавните членки са в 
съответствие с целите на Съюза. 
Държавата членка предоставя всичката 
необходима допълнителна информация 
и, когато е целесъобразно, преразглежда 
договора за партньорство.



PE489.560v02-00 82/228 AM\903982BG.doc

BG

Or. en

Изменение 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Където е целесъобразно, държавите 
членки концентрират подкрепата — в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове — върху действията, които 
имат най-голяма добавена стойност по 
отношение на постигане на водещите 
цели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и които отчитат националните,
регионалните и местните потребности.

Or. en

Изменение 229
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 2 – член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Предварителни условия

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.
2. Държавите членки оценяват дали 
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приложимите предварителни условия 
са изпълнени.
3. Когато предварителните условия 
не са изпълнени към датата на 
предаване на договора за 
партньорство, държавите членки 
включват в договора за партньорство 
обобщение на действията, които 
трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел 
да се гарантира изпълнението на 
условията не по-късно от две години 
след приемането на договора за 
партньорство или не по-късно от 31 
декември 2016 г., като се взема по-
ранната от двете дати.
4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.
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.
6. Параграфи 1 и 5 не се прилагат по 
отношение на програмите по линия 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.
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Or. en

Изменение 230
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват заедно с 
регионалните и местни власти дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени в съответствие с 
разделението на правомощията 
между различните нива на 
управление.

Or. fr

Изменение 231
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени. Оценката се извършва въз 
основа на обща методология при 
участие на партньорите, посочени в 
член 5.

Or. en

Изменение 232
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 4



AM\903982BG.doc 85/228 PE489.560v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Държавите членки дефинират заедно 
с регионалните и местни органи
действията във връзка с изпълнението 
на предварителните условия, 
включително и графика за тяхното 
изпълнение, в съответните програми.

Or. fr

Изменение 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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. В случай че 
тези условия не се изпълняват в 
съответствие с договорения график, 
Комисията може да започне 
процедура за даване на препоръки на 
държавата членка. Ако държавата 
членка не предприеме необходимите 
мерки за изпълнение на тези 
препоръки, Комисията 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. Когато решава относно 
спирането на плащанията, 
Комисията следва да отчита 
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икономическите и социални 
последици от спирането на 
плащанията за 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.

Or. es

Изменение 234
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

Or. fr

Изменение 235
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 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. 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. Неподдържането на вече 
изпълнени предварителни условия по 
време на изпълнение на програмата 
също представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

Or. en

Изменение 236
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

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 
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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.

тях до удовлетворителното завършване 
на действията за изпълнение на 
предварителните условия. При това в 
процеса на вземане на своето решение 
тя следва да включва икономическите 
и социални въздействия.
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

Or. de

Изменение 237
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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. 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, може да представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията.

Or. en
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Изменение 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. es

Изменение 239
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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.
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Or. en

Изменение 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. en

Изменение 241
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се
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Or. en

Изменение 242
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Освен горепосочените прегледи, е 
необходим постоянен мониторинг, 
извършван от Комисията, 
функциониращ като ранна 
предупредителна система, за 
откриване на програми, които не са 
допринесли за изпълнение на целите 
на фондовете по ОСР, за да се 
предотврати спирането на 
плащанията.

Or. en

Изменение 243
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 245
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Приравняване с изменението на част 2 член 18.

Изменение 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

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 
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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.

етапните цели. Комисията одобрява 
изменението на съответните програми в 
съответствие с член 26.

Or. es

Изменение 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 са налице доказателства, 
че по даден приоритет не са постигнати 
етапните цели, определени в рамката на 
изпълнението, и съответната
държава членка не осъществява 
необходимите коригиращи мерки, 
Комисията може да спре по дадения 
приоритет всички междинни плащания 
или част от тях в съответствие с 
процедурата, определена в правилата за 
отделните фондове. Когато решава 
относно спирането на плащанията, 
Комисията следва да отчита 
икономическите и социални 
последици от спирането на 
плащанията за съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
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необходимото действие.

Or. es

Изменение 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макроикономически условия Специфични разпоредби за държави 
членки с временни бюджетни 
затруднения

Or. en

Изменение 249
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макроикономически условия Плащания на държави членки с 
временни бюджетни затруднения

Or. en

Изменение 250
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Изменение 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 253
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Спирането на всички или част от плащанията от структурните фондове на ЕС при 
държави членки, които не изпълняват макроикономическите условия, не е 
пропорционално, тъй като важи само за онези държави членки, които се възползват 
от кохезионната политика на ЕС. Освен това такива наказания могат дори да 
влошат положението на държава членка във финансово затруднение.

Изменение 255
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В едномесечен срок държавата 
членка представя предложение за 
изменение на договора за партньорство 
и на съответните програми. Ако е 
необходимо, Комисията прави 
коментари в едномесечен срок от 
представянето на измененията,  като в 
такъв случай държавата членка подава 
отново предложението си в едномесечен 
срок.

2. В тримесечен срок държавата членка 
представя предложение за изменение на 
договора за партньорство и на 
съответните програми. Ако е 
необходимо, Комисията прави 
коментари в едномесечен срок от 
представянето на измененията,  като в 
такъв случай държавата членка подава 
отново предложението си в едномесечен 
срок.

Or. de

Изменение 256
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 1, в 
случаите когато на държава членка 
се предоставя финансова помощ в 
съответствие с параграф 1, буква г), 
която е свързана с програма за 
приспособяване, Комисията може без 
да е налице предложение от 
държавата членка да измени договора 
за партньорство и програмите с оглед 
максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
фондове по ОСР имат за растежа и 
конкурентоспособността. За да 
гарантира ефективно изпълнение на 
договора за партньорство и 
съответните програми, Комисията 
се включва в тяхното управление, 
както е подробно определено в 
програмата за приспособяване или в 
меморандума за разбирателство, 
подписан със съответната държава 
членка.

заличава се

Or. de

Изменение 257
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите, когато държавата членка 
не отговори на искането на Комисията, 
посочено в параграф 1, или не отговори 
задоволително в едномесечен срок от 
коментарите на Комисията, посочени в 
параграф 2, Комисията може в 
тримесечен срок след коментарите си 
чрез актове за изпълнение да приеме 
решение за спиране на част от 
плащанията или на всички плащания за 

5. В случаите, когато държавата членка 
не отговори на искането на Комисията, 
посочено в параграф 1, или не отговори 
задоволително в тримесечен срок от 
коментарите на Комисията, посочени в 
параграф 2, Комисията може в 
шестмесечен срок след коментарите си 
чрез актове за изпълнение да приеме 
решение за спиране на част от 
плащанията или на всички плащания за 
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съответните програми. съответните програми.

Or. de

Изменение 258
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 5 и 
параграф 6, Комисията гарантира, че 
спирането е пропорционално и 
ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, и спазва 
равнопоставеното третиране на всички 
държави членки, по-специално по 
отношение на въздействието на 
спирането върху икономиката на 
съответната държава членка.

7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 5 и 
параграф 6, Комисията гарантира, че ще 
се ползва от правото си във връзка с 
това само като крайна мярка и че
спирането е пропорционално и 
ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, и спазва 
равнопоставеното третиране на всички 
държави членки, по-специално по 
отношение на въздействието на 
спирането върху икономиката на 
съответната държава членка.

Or. de

Изменение 259
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 2 – член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка 
междинните плащания и плащането 
на салдото могат да бъдат увеличени 
с 10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 

заличава се
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всеки приоритет за ЕФРР, ЕСФ и КФ, 
или за всяка мярка за ЕЗФРСР и 
ЕФМДР. Увеличената ставка, която 
не може да надвишава 100 %, се 
прилага към исканията за плащане, 
отнасящи се до счетоводния период, 
през който държавата членка е 
подала своето искане и пред 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
едно от следните условия:
а) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза съгласно Регламент (ЕС) 
№ 407/201031 на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/200232 на Съвета;
в) предоставя Й се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност, подписан на 11 юли 
2011 г.
Първа алинея не се прилага за 
програми по Регламента за ЕТС.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните плащания 
и плащанията на окончателното 
салдо не може да надвишава размера 
на публичната подкрепа и 
максималния размер на помощта от 
фондовете по ОСР за всеки 
приоритет на ЕФРР, ЕСФ и КФ или 
за всяка мярка на ЕЗФРСР и ЕФМДР, 
както е определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
програмата.

Or. fi
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Изменение 260
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 22 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на държава членка 
междинните плащания и плащането на 
салдото могат да бъдат увеличени с 10
процентни пункта над ставката на 
съфинансиране, приложима за всеки 
приоритет за ЕФРР, ЕСФ и КФ, или за 
всяка мярка за ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
Увеличената ставка, която не може да 
надвишава 100 %, се прилага към 
исканията за плащане, отнасящи се до 
счетоводния период, през който 
държавата членка е подала своето 
искане и пред следващите счетоводни 
периоди, през които държавата членка 
отговаря на едно от следните условия:

По искане на държава членка 
междинните плащания и плащането на 
салдото могат да бъдат увеличени с 15
процентни пункта над ставката на 
съфинансиране, приложима за всеки 
приоритет за ЕФРР, ЕСФ и КФ, или за 
всяка мярка за ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
Увеличената ставка, която не може да 
надвишава 100 %, се прилага към 
исканията за плащане, отнасящи се до 
счетоводния период, през който 
държавата членка е подала своето 
искане и пред следващите счетоводни 
периоди, през които държавата членка 
отговаря на едно от следните условия:

Or. en

Изменение 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 22 – параграф 1 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случаите, когато са 
регистрирани равнища на общата или 
младежката безработица, които са 
значително по-високи от средните за 
Европа;

Or. es

Изменение 262
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Част 2 – 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. Всяка 
държава членка изготви и публикува 
план за консултация и впоследствие 
докладва за естеството и изхода от 
този консултативен процес.

Or. en

Изменение 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 
като същите откриват процедура за 
допитване до съответните социални 
партньори и представители на 
гражданското общество и 
публикуват резултатите от 
допитването преди изготвянето на 
програмите.

Or. es

Изменение 264
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – параграф 2
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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. Сътрудничеството 
с партньорите следва най-добрите 
практики, формиращи основата на 
Кодекса за поведение, посочен в член 5, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 265
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. en

Изменение 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

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

одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. es

Изменение 267
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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 рамките на шест месеца след 
предаването на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в деветмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. fr

Изменение 268
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. силно насърчава изпълнението на 
програми с участието на няколко 
фонда (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР). За тази цел 
Комисията приема всички мерки, за 
да гарантира, че при подготовката и 
изпълнението на такива програми се 
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спазва принципът за 
пропорционалност на фондовете.

Or. fr

Изменение 269
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
измерими качествени и количествени
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Or. en

Изменение 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна 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 
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на 
качествените и количествените цели
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Or. es

Изменение 271
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 3 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) показатели, свързани с 
хоризонталните принципи, 
определени в членове 7 и 8.

Or. en

Изменение 272
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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.

Or. en

Изменение 273
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 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 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включват измерими 
качествени и количествени цели и 
основни етапи за показателите, 
свързани с хоризонталните принципи, 
определени в членове 7 и 8, които по 
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целесъобразност се добавят към 
специфичните за програмата 
показатели и действия, предприемани 
с цел спазване на принципите, 
определени в членове 7 и 8.

Or. en

Изменение 274
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да съответства на 
законодателството на Съюза, както 
е определено в член 6, всяка програма 
отговаря на изискванията на 
Директивата за стратегическата 
екологична оценка (2001/42/ЕО)1, 
Директивата за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (92/43/ЕИО)2, 
Директивата за водите (2000/60/ЕО)3

и Директива относно опазването на 
дивите птици (2009/147/ЕО)4. Освен 
това планираните големи проекти, 
посочени в член 90, подлежат на 
оценка на въздействието им върху 
околната среда въз основа на 
Директиви на Съвета 85/337/ЕИО5 и 
96/11/ЕО6. 

1 ОВ L 197, 21.07.2001 г., стр. 30.
2 ОВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 ОВ L 20, 26.01.2010 г., стр. 7.
5 ОВ L 175, 05.07.1985 г., стр. 40.
6 ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5.

Or. en
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Изменение 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За всяка програма за онези 
държави членки, чието равнище на 
безработица и/или младежка 
безработица е значително по-високо 
от средното за Европа, трябва да се 
посочи ориентировъчният размер на 
подкрепата, която ще бъде 
разпределена за цели във връзка със 
създаването на заетост.

Or. es

Изменение 276
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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, 

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, 
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количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

съответстващите Й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

Or. en

Изменение 277
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 1 – 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 
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.

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 
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.

Or. en

Изменение 278
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изменение на програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ съответният договор за 

Изменението на програмите се 
извършва съгласно изискванията, 
посочени в член 24, по-специално 
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партньорство не се изменя. свързаните с хоризонталните 
принципи, включително 
партньорския принцип и подхода с 
многостепенно управление.
Искания за изменения на програми се 
основават също и на коригирани 
програми и където е целесъобразно, 
преразгледан договор за 
партньорство.
При изменение на програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ съответният договор за 
партньорство не се изменя.

Or. en

Изменение 279
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
публично-частни партньорства.

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 с 
висок новаторски потенциал, 
финансови инструменти и публично-
частни партньорства.

Or. en

Изменение 280
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии;

а) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии, дефинирани 
от държавите членки съгласно 
специфичните им териториални 
единици след консултация с всички 
партньори, посочени в член 5.

Or. en

Изменение 281
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
включително местни хора, пряко 
изпитали бедността и социалното 
изключване, и бенефициери по 
съответните проекти, като на ниво 
вземане на решения нито публичният 
сектор, нито която и да било от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, представлява 
повече от 49 % от правата на глас;

Or. en

Изменение 282
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква г)
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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 социокултурни 
характеристики в местния контекст, 
изграждане на мрежи и — където е 
целесъобразно — сътрудничество.

Or. en

Изменение 283
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на процеса на участие на 
общността в разработването на 
стратегията;

г) описание на процеса на участие на 
общността, включително НПО, 
местни хора, пряко изпитали 
бедността и социалното изключване 
и бенефициери по съответните 
проекти, в разработването и 
прилагането на стратегията;

Or. en

Изменение 284
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 местно устойчиво 
развитие се избират от комитет, учреден 
с тази цел от съответните управляващи 
органи на програмите. Партньорите, 
посочени в член 5, са подходящо 
представени в тази комисия.
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Or. en

Изменение 285
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – 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 местно развитие се 
избират от комитет, състоящ се от 
икономическите и социалните 
партньори, учреден с тази цел от 
съответните управляващи органи на 
програмите.

Or. fr

Изменение 286
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – 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 местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите, в който участват 
партньорите съгласно член 5, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 287
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква б)



AM\903982BG.doc 113/228 PE489.560v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50 % от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

б) определяне на основаваща се на 
равенство между половете, 
недискриминационна и прозрачна 
процедура за подбор и критерии за 
подбор на операции, които избягват 
конфликта на интереси и гарантират, че 
поне 50 % от гласовете при решения за 
подбор са от партньори извън 
публичния сектор, като се предвижда 
възможност за обжалване на взетите 
решения за подбор и се позволява 
подбор чрез писмена процедура;

Or. en

Изменение 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 31 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разходите за консултации.

Or. es

Изменение 289
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 3 – 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.
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Or. en

Изменение 290
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. en

Изменение 291
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приносът в натура не е допустим 
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, 

3. Приносът в натура не е допустим 
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 или селско 
развитие и възстановяването на 
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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.

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.

Or. en

Изменение 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приносът в натура не е допустим 
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.

3. Приносът в натура не е допустим 
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 
развитието на селските райони или 
възстановяването на градската среда и 
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.

Or. es

Изменение 293
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат Държавите членки приемат 
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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.

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. Сумата, 
която остане 10 години след 
приключването на програмата, се 
прехвърля към бюджета на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 294
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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 5 години след 
приключване на програмата.

Or. fr

Изменение 295
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 39а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Остатъчен баланс

Остатъчният баланс от фондовете 
по ОСР се прибавя към бюджета на 
Европейския съюз. 

Or. fr

Изменение 296
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 41 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Процедурният правилник 
съответства на разпоредбите на член 
41, 42 и 43 и съблюдава принципите, 
установени в член 5 от настоящия 
регламент. При поискване от страна 
на партньор съгласно член 5 
Комисията може да провери 
процедурния правилник и по 
целесъобразност да внесе промени в 
него.

Or. de

Изменение 297
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 

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

представители на партньорите, 
посочени в член 5, като по-специално 
внимание се обръща на партньорите, 
включени в изготвянето на 
въпросните програми. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право на 
глас. Държавата членка гарантира, че  
мониторинговият комитет е 
балансиран по пол.

Or. en

Изменение 298
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 299
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът с членове на 
мониторинговия комитет се 
публикува.

Or. en
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Изменение 300
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 301
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 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 постигането на нейните 
цели и изпълнението на 
хоризонталните принципи, изложени 
в членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент. 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.
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Or. en

Изменение 302
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – 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. 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.

Or. de

Изменение 303
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
постиженията.

Or. en
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Изменение 304
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – 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, с цел да 
намали административната тежест 
на бенефициерите.. Той осъществява 
мониторинг на действията, предприети 
вследствие на неговите препоръки.

Or. fr

Изменение 305
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 306
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 2. В годишните доклади за 
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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.

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 
определят действията за изпълнение 
на предварителните условия, 
опростяват административните
процедури и разглеждат всякакви 
въпроси, засягащи изпълнението на 
програмата, както и приетите 
корективни мерки.

Or. fr

Изменение 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
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 

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
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 
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борбата срещу изменението на климата. борбата срещу изменението на климата, 
намаляването на бедността и на 
равнището на общата и на 
младежката безработица.

Or. es

Изменение 308
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
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.

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 
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 
и предприетите действия за 
постигане на целта за намаляване на 
бедността.

Or. en

Изменение 309
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Годишният доклад за изпълнение 
оценява ролята на партньорите, 
посочени в член 5, в изпълнението на 
програмата и включва списък на 
ангажираните партньори, 
отговорностите им и становищата, 
които са изказали относно 
изпълнението на програмата и 
партньорския принцип, и как 
техните възгледи са били взети 
предвид.

Or. en

Изменение 310
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
измеримите качествени и 
количествени етапни цели, 
определени за всяка програма в рамката 
на изпълнението, включително за 
показателите, свързани с 
хоризонталните принципи, изложени 
в членове 7 и 8, и използваната за 
постигане на цели във връзка с борбата 
срещу изменението на климата 
подкрепа;

Or. en

Изменение 311
Sergio Gutiérrez Prieto
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Предложение за регламент
Част 2 – 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 етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението, и 
използваната за постигане на цели във 
връзка с борбата срещу изменението на 
климата, с намаляването на 
бедността и на равнището на 
общата и на младежката 
безработица подкрепа;

Or. es

Изменение 312
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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 етапните 
цели, 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 
подкрепа;

Or. en

Изменение 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 2 – 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 
водещите цели 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;

Or. en

Изменение 314
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква з)

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 
ангажираните партньори, 
отговорностите им и становищата, 
които са изказали относно 
изпълнението на програмата и 
партньорския принцип, и как 
техните възгледи са били взети 
предвид.

Or. en

Изменение 315
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква з)

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, и оценка на качеството на 
това партньорство в изпълнението на 
договора за партньорство.

Or. en

Изменение 316
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. en

Изменение 317
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 1. С оглед подобряване на качеството на 
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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 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

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 
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 добавка към 
показателя БВП/население, за да 
имат по-социално виждане за 
положението във връзка с 
благоденствието в оценяваните 
регион или държава членка.

Or. en

Изменение 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и по 
отношение на брутния вътрешен 

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 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
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продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

продукт (БВП) и безработицата.

Or. es

Изменение 319
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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 оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
генерирането и събирането на данните, 
необходими за извършването на оценки, 
включително на данни, свързани с 
общите качествени и количествени и 
— когато е целесъобразно —
специфичните за програмата 
показатели.

Or. en

Изменение 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на качествените и 
количествените 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 и — когато е 
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програмата показатели. целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

Or. es

Изменение 321
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели, 
хоризонталните принципи, изложени 
в членове 6—8 от настоящия 
регламент, и приоритетите и като се 
отчитат националните и регионални 
нужди;

Or. en

Изменение 322
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вътрешната съгласуваност на 
предложената програма или дейност и 
как тя се отнася към други инструменти 
от значение;

б) вътрешната съгласуваност на 
предложената програма или дейност и 
как тя се отнася към други инструменти 
от значение, включително национални 
публични политики;

Or. en
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Изменение 323
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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, изложени 
в членове 6, 7 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;

Or. en

Изменение 324
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – точка д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уместността и яснотата на 
предлаганите за програмата
показатели;

д) уместността и яснотата на 
хоризонталните показатели и 
адекватността на планираните 
определени действия за насърчаване 
на равни възможности за мъжете и 
жените и предотвратяване на 
дискриминацията съгласно 
принципите, изложени в член 7 от
настоящия регламент, включително 
мерки за премахване на пречките пред 
достъпността за хората с 
увреждания;

Or. en
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Изменение 325
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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, включително 
мерки за премахване на пречките пред 
достъпността за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 326
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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, включително 
мерки за премахване на пречките пред 
достъпността за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 327
Marian Harkin

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква л)



AM\903982BG.doc 133/228 PE489.560v02-00

BG

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, включително 
мерки за премахване на пречките пред 
достъпността за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 328
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

Or. en

Изменение 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква ма) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) адекватността на планираните 
мерки за насърчаване на социалното 
приобщаване и постигане на целите 
за намаляване на бедността и за 
насърчаване на достъпността за хора 
с увреждания.

Or. en
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Изменение 330
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква ма (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) адекватността на планираните 
или предприетите мерки за 
привличане на партньорите, посочени 
в член 5, при изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на договора за 
партньорство и на програмите.

Or. en

Изменение 331
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
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.

Последващите оценки се извършват от 
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 в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Or. en
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Изменение 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
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.

Последващите оценки се извършват от 
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 в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Or. es

Изменение 333
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
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.

Последващите оценки се извършват от 
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 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.
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Or. en

Изменение 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 335
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква е)

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 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 

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 
неправителствените организации, 
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 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
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цели на настоящия регламент; приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 
цели на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 336
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква е)

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 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
доколкото те са свързани с общите 
цели на настоящия регламент;

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

Or. en

Изменение 337
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) помощ, предоставяна на 
тематични групиращи структури и 
неправителствени организации, 
социални партньори и мрежи и 
асоциации, представляващи 
местните, градските и регионалните
органи, работещи на ЕС равнище 
върху политиката на сближаване за 
мрежите с национални и регионални 
партньори, работещи в 
мониторинговия комитет, и 
насърчаване на структуриран диалог 
между тях и с Комисията относно 
политиката на сближаване;
подпомагане на партньорите, 
работещи по определени теми, за 
обмяна на възгледи и сътрудничество 
в съществуващи и нови тематични 
мрежи.

Or. en

Изменение 338
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) засилване на ефективността и 
компетентността на партньорите 
съгласно член 5 от настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 339
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) помощ в подкрепа на обмяната на 
възгледи и сътрудничеството в 
съществуващи и нови тематични 
мрежи на местни групи за действие, 
посочени в член 30 от настоящия 
регламент, за създаване и изпълнение 
на местни стратегии за развитие.

Or. en

Изменение 340
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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, партньорите, посочени в член 
5, за да се насърчи обменът на 
възгледи 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 
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да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

Or. en

Изменение 341
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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, икономическите и 
социалните партньори и 
бенефициерите за администриране и 
използване на фондовете по ОСР. Тези 
действия могат да се отнасят до 
предходни и последващи периоди на 
програмиране.

Or. fr

Изменение 342
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка държава членка гарантира, 
че на партньорите, посочени в член 5, 
параграф 1, букви а), б) и в), се оказва 
адекватна  техническа помощ в 
оперативните им програми с оглед 
улесняване на тяхното привличане и 
участие в подготовката и 
изпълнението на договорите за 
партньорство и в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите.

Or. en

Изменение 343
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава членка гарантира, 
че във всички ОП е налична 
достатъчна техническа помощ с 
оглед улесняване на привличането и 
участието на неправителствени 
организации в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на фондовете.

Or. en

Изменение 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка гарантира, 
че във всички ОП е налична 
достатъчна техническа помощ с 
оглед улесняване на привличането и 
участието на неправителствени 
организации в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на фондовете.

Or. en

Изменение 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 52а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52а
Всяка държава членка гарантира, че 
във всяка оперативна програма е 
предвидена необходимата техническа 
помощ за улесняване на участието на 
социалните партньори и на НПО при 
подготовката, изпълнението, 
контрола и оценката на фондовете.

Or. es

Изменение 346
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, с изключение на разходите, 
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определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 
в правилата за отделните фондове.

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

Or. fr

Изменение 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нетните приходи, пряко генерирани 
от операция през периода на нейното 
изпълнение, които не са били взети 
предвид по време на одобрението на 
операцията, се приспадат от 
допустимите разходи за операцията в 
окончателното искане за плащане, 
подадено от бенефициера. Това правило 
не се прилага за финансовите 
инструменти и наградите.

6. Нетните приходи, пряко генерирани 
от операция през периода на нейното 
изпълнение, които не са били взети 
предвид по време на одобрението на 
операцията, се приспадат от 
допустимите разходи за операцията в 
окончателното искане за плащане, 
подадено от бенефициера. Това правило 
не се прилага за проектите, чиято 
стойност е по-малко от 5000 EUR, 
финансовите инструменти, операциите, 
подлежащи на разпоредбите за 
държавна помощ, операциите, за 
които публичното подпомагане е под 
формата на еднократни плащания 
или стандартни таблици за единични 
разходи, операциите, изпълнявани по 
съвместен план за действие, и 
наградите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели по-голямо опростяване и по-малко бюрокрация, особено 
при случаите на малки проекти и дейности с ниска стойност.
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Изменение 348
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 349
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 57 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) еднократни суми, който не 
надхвърлят 100 000 EUR публичен 
принос;

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

Or. de

Изменение 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност.
Сумите за ДДС обаче са допустими, 

в) данък върху добавената стойност, 
който е възстановим по националното 
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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 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

законодателство за облагане с ДДС.

Or. en

Изменение 351
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en

Изменение 352
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, подкрепени от 
фондовете по ОСР, се осъществяват в 
района, обхванат от програмата, от 
която се подпомагат („програмен 
район“), като се прилагат дерогациите, 
посочени в параграфи 2 и 3 и в 
правилата за отделните фондове.

1. Операциите, подкрепени от 
фондовете по ОСР, но изключващи 
мрежови национални операции, се 
осъществяват в района, обхванат от 
програмата, от която се подпомагат 
(„програмен район“), като се прилагат 
дерогациите, посочени в параграфи 2 и 
3 и в правилата за отделните фондове.

Or. fi

Изменение 353
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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

Or. en

Изменение 354
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ, и 
операциите, подкрепяни от другите 

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ, и 
операциите, подкрепяни от другите 
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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.

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.

Or. en

Изменение 355
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на принос за или от 
финансови инструменти или за
операции, които претърпяват 
прекратяване на производствената 
дейност поради несъстоятелност, която 
не е с измамна цел.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на операции, които 
претърпяват прекратяване на 
производствената дейност поради 
несъстоятелност, която не е с измамна 
цел.

Or. en

Изменение 356
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с [член 56, параграф 
3] от Финансовия регламент всяка 
структура, отговорна за управлението и 
контрола на разходите по фондовете по 

1. В съответствие с [член 56, параграф 
3] от Финансовия регламент всяка 
структура, отговорна за управлението и 
контрола на разходите по фондовете по 
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ОСР, подлежи на акредитиране 
посредством официално решение на 
акредитиращ орган на ниво 
министър.

ОСР, подлежи на акредитиране 
посредством официално решение на 
държава членка.

Or. fi

Изменение 357
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Акредитацията се основава на 
становище на независим одитен орган, в 
което се оценява доколко структурата 
изпълнява критериите за акредитиране. 
Независимият одитен орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите стандарти за 
одит.

3. Акредитацията се основава на 
становище на независим одитен орган, в 
което се оценява доколко структурата 
изпълнява критериите за акредитиране. 
Независимият одитен орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите стандарти за 
одит и социалните и екологическите
критерии.

Or. fr

Изменение 358
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Акредитиращият орган наблюдава 
дейността на акредитираната структура 
и оттегля акредитацията си с официално 
решение, ако тя спре да изпълнява един 
или няколко от критериите за 
акредитиране, освен ако структурата не 
предприеме необходимите корективни 
действия в рамките на изпитателен 
период, който следва да бъде определен 

4. Държавата членка наблюдава 
дейността на акредитираната структура 
и оттегля акредитацията си с официално 
решение, ако тя спре да изпълнява един 
или няколко от критериите за 
акредитиране, освен ако структурата не 
предприеме необходимите корективни 
действия в рамките на изпитателен 
период, който следва да бъде определен 



AM\903982BG.doc 149/228 PE489.560v02-00

BG

от акредитиращия орган в зависимост 
от сериозността на проблема.
Акредитиращият орган незабавно 
уведомява Комисията за определянето 
на изпитателен период за 
акредитираната структура, както и за 
всяко свое решение за оттегляне на 
акредитацията.

от държавата членка в зависимост от 
сериозността на проблема. Държавата 
членка незабавно уведомява Комисията 
за определянето на изпитателен период 
за акредитираната структура, както и за 
всяко свое решение за оттегляне на 
акредитацията.

Or. fi

Изменение 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 360
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 3 – член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, подкрепяни от фондовете, 
допринасят за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Действията, подкрепяни от фондовете, 
допринасят за осъществяването на 
водещите цели на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en
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Изменение 361
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. de

Изменение 362
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 1

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.

Or. de

Изменение 363
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част
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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

Or. de

Изменение 364
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение на 
глобалните средства по държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на параграф 3 от настоящия член и на 
член 84, параграф 7.

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение на 
средства за целта „Инвестиции за 
растеж и заетост” по държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на параграф 3 от настоящия член и на 
член 84, параграф 7, и по програма за 
сътрудничество за цел „Европейско 
териториално сътрудничество”.

Or. fr

Изменение 365
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 0,35 % от глобалните средства се 
разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията.

3. 0,2 % от глобалните средства се 
разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията.
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Or. fi

Изменение 366
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 - параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Критериите, които ще се използват за 
разпределението по държави членки, са:

2. Критериите, които ще се използват за 
разпределението по държави членки на 
базата на свързана с пола 
статистика, са:

Or. en

Изменение 367
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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, регионален просперитет, 
национален просперитет, нетен 
коригиран разполагаем доход на 
жител и ниво на безработица за по-
слабо развитите региони и за регионите 
в преход;

Or. en

Изменение 368
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)
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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 възрастните, гъстота на 
населението, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

Or. fi

Изменение 369
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, нетен коригиран разполагаем 
доход на жител, социална уязвимост,
демографска уязвимост и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. en

Изменение 370
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, коефициент на зависимост 
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по-силно развитите региони; на възрастните и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. fi

Изменение 371
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – 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.

заличава се

Or. fi

Изменение 372
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 3 – 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 

3. Във всяка държава поне 35 % от 
средствата от структурните фондове се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата за 
дадена държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
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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.

нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

Or. en

Изменение 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – 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 20 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони и за 
регионите, чиито БВП на глава от 
населението за периода 2007—2013 г. 
е бил по-малко от 75% от средния 
БВП на ЕС-25, но които в момента 
отговарят на условията за
категорията преходни или по-
развити 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.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективна употреба и усвояване на ЕСФ фондовете, регионите, 
чиито БВП на глава от население за периода 2007—2013 г. е бил по-малко от 75% от 
средния БВП за ЕС-25 и които понастоящем отговарят на условията за категорията 
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преходни или по-силно развити региони, следва да бъдат третирани еднакво с по-
слабо развитите региони. По-слабо развитите региони, както и региони в „поетапно 
изтегляне“, много често имат специфични инвестиционни нужди и затова следва да 
получат повече гъвкавост по отношение на употребата на структурни фондове.

Изменение 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на 10 000 000 000 
EUR.

заличава се

Комисията приема с акт за 
изпълнение решение, с което определя 
размера на средствата, които да се 
прехвърлят от разпределените на 
всяка държава членка финансови 
средства по Кохезионния фонд за 
целия период. Разпределените на 
всяка държава членка финансови 
средства по Кохезионния фонд се 
намаляват съответно.
Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
Кохезионния фонд, посочена в първа 
алинея, се вписват в съответните 
бюджетни редове на Механизма за 
свързване на Европа считано от 
бюджета за 2014 г.
Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за създаване 
на механизъм за свързване на Европа 
по отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на посочения 
регламент, като се дава възможно 
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най-висока степен на приоритетност 
на проекти, отговарящи на 
разпределението на средства по линия 
на Кохезионния фонд на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. es

Изменение 376
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. en

Изменение 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



PE489.560v02-00 158/228 AM\903982BG.doc

BG

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. en

Изменение 378
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. en

Изменение 379
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – 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.

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ могат да бъдат използвани от 
държавите членки за съставяне на 
резерва за изпълнение, който се отпуска 
в съответствие с член 20.
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Or. fi

Изменение 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията определя минимален 
процент от бюджетните кредити, 
предназначени за целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ в 
държавите членки, чиито равнища на 
обща и/или младежка безработица са 
значително по-високи от средните за 
Европа, за конкретни дейности с цел 
тяхното намаляване.

Or. es

Изменение 381
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 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 
развитие.

Or. de

Изменение 382
Kinga Göncz



PE489.560v02-00 160/228 AM\903982BG.doc

BG

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 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. 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 и 
селско развитие.

Or. en

Изменение 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 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. 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 и 
селско развитие.

Or. es

Изменение 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – 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 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
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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 
към други категории региони.

няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 5 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Or. en

Изменение 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 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 извънредно изменение
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.

Or. es

Изменение 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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 

6. Ако по време на последващата 
проверка Комисията установи, че 
дадена държава членка не е запазила 
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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.

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 
взема предвид, че държавата членка 
не е предприела необходимите мерки 
за изпълнение на дадените от 
Комисията препоръки по този повод,
и 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.

Or. es

Изменение 387
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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“

Or. en

Изменение 388
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1



AM\903982BG.doc 163/228 PE489.560v02-00

BG

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, 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. Когато това е необходимо за 
засилване на въздействието и 
ефективността в рамките на един 
тематично съгласуван интегриран 
подход за преследване на целите и 
целевите стойности на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, една 
приоритетна ос може да обединява:

Or. en

Изменение 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
включва инвестиционни приоритети на 
съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове. За ЕСФ при надлежно 
обосновани обстоятелства една 

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 една приоритетна ос 
може да засяга повече категории 
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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.

региони или да обединява един или 
повече допълнителни инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели и фондове, в случаите, когато е 
необходимо да се повиши 
ефективността и да се подобри 
изпълнението на целите на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Обосновка

Необходима е повече гъвкавост по отношение на изпълнението на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение 390
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се отнася до повече от една 
категория регион;

Or. en

Изменение 391
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съчетава един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритета от ЕФРР, КФ и ЕСФ по 
една тематична цел;
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Or. en

Изменение 392
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да съчетава един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритета от различни тематични 
цели до 20% от приноса на ЕС в 
оперативна програма, по-специално в 
случай на принос към интегрирания 
подход за териториално развитие;

Or. en

Изменение 393
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да съчетава за целите на ЕСФ 
инвестиционни приоритети от 
различни тематични цели, изложени 
в член 9, параграфи 8, 9, 10 и 11, с 
оглед на улесняване на приноса им за 
други приоритетни оси.

Or. en

Изменение 394
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква д) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавите членки могат да 
създадат една приоритетна ос в 
оперативна програма за техническа 
помощ, както е описано в член 52. 
Разпоредбите, изложени в член 87, 
параграф 2, буква б), подточки i), ii) и 
iv), буква в), подточки ii) - vi), буква г), 
буква д), подточки i) и ii), не важат за 
програми за техническа помощ.

Or. en

Изменение 395
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
съчетават два или повече от 
вариантите, изложени в букви а)—г).

Or. en

Изменение 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стратегия за приноса на оперативната 
програма към стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, включително:

а) стратегия за приноса на оперативната 
програма към постигане на водещите 
цели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като се има предвид 
националната и регионална 
специфика, включително:
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Or. en

Изменение 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата, набелязани в 
специфичните за отделните държави 
препоръки съгласно член 121, параграф 
2 и в препоръките на Съвета, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, като се отчитат 
Интегрираните насоки и 
националната и регионалната 
специфика;

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата за екологично и 
социално устойчиво развитие, както 
и по-конкретно безработицата, 
бедността и социалната изолация и 
социалното неравенство;

Or. en

Изменение 398
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиционните приоритети и 
съответстващите им специфични цели;

i) инвестиционните приоритети и 
съответстващите им специфични цели, 
включително вариантите, изложени 
в параграф 1 на този член: а) 
категории региони, б) многофондов 
подход, в) интегриран подход и г) 
тематични цели на ЕСФ;

Or. en
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Изменение 399
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните и рибарските райони и 
районите с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните и рибарските райони и 
районите с особени териториални 
характеристики и механизмите, 
допринасящи за интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ), 
посочени в член 99 от настоящия 
регламент, включително 
дефинираните в член 12, параграф 1 
от регламент... [ЕСФ], и 
индикативното годишно 
разпределение на подпомагането от
всеки фонд за интегрирани действия;

Or. en

Изменение 400
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
подкрепа за интегрирани действия;

iii) списъка на градовете и градските 
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 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
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подкрепа за интегрирани действия;

Or. en

Изменение 401
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
подкрепа за интегрирани действия;

iii) списъка на градовете и 
функционалните градски зони, 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 
подкрепа за интегрирани действия;

Or. fr

Изменение 402
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 403
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) уредбата на междурегионалните и 
транснационалните действия с 
бенефициери, намиращи се поне в още 
една държава членка;

v) механизмите за изпълнение на 
междурегионалните и 
транснационалните действия с 
бенефициери, намиращи се поне в още 
една държава членка;

Or. fr

Изменение 404
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – 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 масиви;

Or. fr

Изменение 405
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, г) приноса на интегрирания подход, 
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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;

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 социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en

Изменение 406
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – 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, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en

Изменение 407
Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – точка ii)
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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;

заличава се

Or. en

Изменение 408
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката на оперативната 
програма и ролята на партньорите в
изпълнението, мониторинга и оценката 
на оперативната програма;

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
оперативната програма съгласно 
Европейския кодекс на поведение, 
посочен в член 5, включително списък 
на привлечените партньори, 
информация как са били избрани и 
какви са отговорностите и 
възгледите им;

Or. en

Изменение 409
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква е) – точка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите и бенефициерите със 
съответната информация, посочена в 
параграф 2, буква б), за съответната 
приоритетна ос;

i) планираният вариант в параграф 1, 
буква д) за използване на техническа 
помощ, действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите, бенефициерите и 
партньорите, посочени в член 5, букви
а)—в) съгласно Европейския кодекс на 
поведение, със съответната 
информация, посочена в параграф 2, 
буква б), за съответната приоритетна ос

Or. en

Изменение 410
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква е) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното
намаляване, придружени от 
количествени цели;

ii) планираните действия за намаляване
на административната тежест за 
бенефициерите, придружени от 
количествени цели;

Or. en

Изменение 411
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква ж) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) таблица, в която за целия период на 
програмиране за оперативната програма 
и за всяка приоритетна ос се посочва 
размерът на общия финансов бюджетен 

ii) таблица, в която за целия период на 
програмиране за оперативната програма 
и за всяка приоритетна ос се посочва 
размерът на общия финансов бюджетен 
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кредит на подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. Когато 
националното съфинансиране е 
съставено от публично и частно 
съфинансиране, в таблицата се дава 
ориентировъчна разбивка на публичния 
и частния компонент. Тя показва — с 
информативна цел — предвижданото 
участие от ЕИБ;

кредит на подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. За 
приоритетните оси, които засягат 
повече от една категория региони, в 
таблицата се посочват различните 
суми от всеки фонд и съответната 
сума за съфинансиране за всяка 
категория региони. За 
приоритетните оси, които 
съчетават един или повече 
инвестиционни приоритети от 
ЕФРР, КФ и ЕСФ, таблицата ще 
конкретизира сумите от всеки фонд.
Когато националното съфинансиране е 
съставено от публично и частно 
съфинансиране, в таблицата се дава 
ориентировъчна разбивка на публичния 
и частния компонент. Тя показва — с 
информативна цел — предвижданото 
участие от ЕИБ;

Or. en

Изменение 412
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 - 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;

Or. fr

Изменение 413
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – точка ii)
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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 
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;

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 
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, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 414
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – точка 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 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се вземат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 

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, сексуална ориентация или 
полова идентичност по време на 
подготовката, разработването и 
изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се вземат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
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на достъпност за хората с увреждания; специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 415
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii а) описание на предложените 
мерки, насочени към намаляването на 
равнището на общата и на 
младежката безработица, по-
специално в онези държави членки, 
където са регистрирани значително 
по-високи нива от средните за 
Европа;

Or. es

Изменение 416
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – точка 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 конкретните предприети 
действия за насърчаване на равенство 
между мъжете и жените.

Or. en
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Изменение 417
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – буква iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 418
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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, букви а)—в) относно мерките, 
посочени в точки i), ii) и iii) на този 
параграф.

Or. en

Изменение 419
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 2
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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 се 
консултират по време на 
планирането и представят становище 
от националните структури за 
равенството относно мерките, посочени 
в точки ii) и iii).

Or. en

Изменение 420
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Част 3 – 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“.

Or. de

Изменение 421
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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 

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват – развитието на 
селските микрорегиони и крайградски 
зони за регенериране, посочени на 
базата на член 87, параграф 2, буква 
в), където интегрираните програми са 
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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.

изключително важни, необходими и 
функционални. В този случай 
разходите са допустими за подкрепа от 
двата фонда въз основа на правилата за 
допустимост, прилагани за тях, при 
условие че те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
интегрираната операция и са пряко 
свързани с нея.

Or. en

Изменение 422
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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 %, в случаите, посочени 
в член 87, параграф 1, буква б) (нова), и 
20% в случаите, посочени в член 87, 
параграф 1, буква в) (нова),  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.

Or. en

Изменение 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2
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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.

Or. en

Изменение 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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 1 % 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.

Or. es

Изменение 425
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

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, и на 
социалното въздействие, като се 
вземе предвид приноса за социалното 
приобщаване;

Or. en

Изменение 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

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;

Or. es

Изменение 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, 
специфичните за отделните държави 
препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора, и препоръките на Съвета, 
които държавите членки следва да 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора;

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма;

Or. en

Изменение 428
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие върху 
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;

Or. en

Изменение 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие върху 
насърчаването на устойчивото развитие, 
когато е целесъобразно;

(7) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие върху 
насърчаването на устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 430
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 9а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) планирани или предприети мерки 
за привличане на партньорите, 
посочени в член 5, в изготвянето, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на съвместния план за 
действие, като част или спуснат от 
мониторинговия комитет.

Or. en

Изменение 431
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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;

Or. en
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Изменение 432
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
изпълнението му.

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

Or. en

Изменение 433
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

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

Or. en

Изменение 434
Sergio Gutiérrez Prieto
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Предложение за регламент
Част 3 – 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 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие, развитие на селските 
райони или друга стратегия за 
териториално 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 или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

Or. es

Изменение 435
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

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 съгласно 
посоченото в член 87, параграф 1, 
букви б) (нова), в) (нова) или г) (нова), 
включващ инвестиции по една или 
повече приоритетни оси на една или 
няколко оперативни програми, 
действието се провежда като 
интегрирана териториална инвестиция 
(„ИТИ“).

Or. en
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Изменение 436
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос 
към всяка ИТИ.

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране във всяка приоритетна ос 
или в приоритетната ос, включена в 
планираната ИТИ.

Or. en

Изменение 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) действия за борба с бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване на групи хора в 
неравностойно положение;

Or. en

Изменение 438
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) действия за борба с бедността и 
насърчаване на социалното 
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приобщаване на групи хора в 
неравностойно положение;

Or. en

Изменение 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) действията, насочени към 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, и по-специално такива с 
цел намаляване на безработицата, 
особено в онези държави членки, в 
които равнището на безработица е 
значително по-високо от средното за 
Европа;

Or. es

Изменение 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) действията, насочени към 
борбата с бедността и 
насърчаването на социалното 
приобщаване;

Or. es

Изменение 441
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) финансовите инструменти. и) изпълнението на финансовите 
инструменти

Or. en

Изменение 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 100 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) плана за оценка за оперативната 
програма и всяко изменение на плана;

заличава се

Or. es

Изменение 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
декември 2013 г.

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 
декември 2013 г.
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Or. es

Изменение 444
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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 по изпълнението на 
интегрирания подход за териториално 
развитие, включително устойчиво 
градско и селско развитие и водено от 
общностите местно развитие в рамките 
на оперативната програма;

Or. en

Изменение 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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;

Or. es

Изменение 446
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Част 3 – 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 
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;

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
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¸ както и конкретните 
действия, предприети за борба с 
бедността и насърчаване на 
социалното приобщаване на уязвими 
групи хора;

Or. en

Изменение 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
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;

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
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¸ както и конкретните 
действия, предприети за борба с 
бедността и насърчаване на 
социалното приобщаване на уязвими 
групи хора;

Or. en
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Изменение 448
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) 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;

i) напредъка в изпълнението на мерките, 
насочени към регионалните 
демографски предизвикателства и 
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;

Or. en

Изменение 449
Marian Harkin

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) 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;

i) 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 използваните финансови 
ресурси;

Or. en
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Изменение 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – встъпителна част

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:

Or. es

Изменение 451
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 - параграф 1 – увод

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 30 април и 31 октомври 
управляващият орган предава на 
Комисията по електронен път за целите 
на мониторинга за всяка оперативна 
програма и по приоритетни оси:

Or. en

Изменение 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите допустими публични разходи 
за договори или други правни 
задължения, поети от 
бенефициерите в изпълнение на 
избраните за подпомагане дейности;

б) общите допустими публични разходи 
по договорите;

Or. es

Изменение 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това подадената на 31 
януари информация съдържа 
горепосочените данни, разбити по 
категории интервенции. За 
предаването на тази информация се 
счита, че изпълнява изискването за 
представяне на финансови данни, 
упоменато в член 44, параграф 2.

заличава се

Or. es

Изменение 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, подадена на 31 
януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която 
държавите членки очакват да 
представят заявления за плащане за 

заличава се
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текущата финансова година и за 
следващата финансова година.

Or. es

Изменение 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма. 
Планът за оценка се представя на 
първото заседание на мониторинговия 
комитет. Когато един-единствен 
мониторингов комитет обхваща повече 
от една оперативна програма, планът за 
оценка може да обхваща всички 
съответни оперативни програми.

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма. 
Планът за оценка се представя в края на 
2014 г. Когато един-единствен 
мониторингов комитет обхваща повече 
от една оперативна програма, планът за 
оценка може да обхваща всички 
съответни оперативни програми.

Or. es

Изменение 456
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 457
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 458
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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 част от приоритетна ос или 
приоритетна ос в рамките на 
оперативната програма или на 
специална оперативна програма.

Or. en

Изменение 459
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма се 
определят ставката на съфинансиране и 
максималният размер на подкрепата от 

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма се 
определят ставката на съфинансиране и 
максималният размер на подкрепата от 
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фондовете за всяка приоритетна ос. всеки фонд за всяка приоритетна ос.

Or. en

Изменение 460
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 85 % за Кохезионния фонд; а) 75 % за Кохезионния фонд;

Or. fi

Изменение 461
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, чийто среден 
БВП на глава от населението за 
периода 2007—2009 г. е бил под 85 % 
от средния за ЕС—27 през същия 
период и за най-отдалечените 
региони;

заличава се

Or. fi

Изменение 462
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 80 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, различни от 
упоменатите в буква б), които 
отговарят на критериите за 
преходния режим на Кохезионния 
фонд към 1 януари 2014 г.;

заличава се

Or. fi

Изменение 463
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
средния БВП за ЕС—27.

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, 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 
средния БВП за ЕС—27.

Or. fi

Изменение 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – 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 

г) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
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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 
средния БВП за ЕС—27;

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 
средния БВП за ЕС—27;

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективна употреба и по-добро усвояване на ЕСФ фондовете, 
регионите, чиито БВП на глава от население за периода 2007—2013 г. е бил по-малко 
от 75% от средния БВП за ЕС-25 и в момента подлежат на преход към категорията 
по-силно развити региони, следва да имат по-висока ставка на съфинансиране.

Изменение 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %.

Or. en

Изменение 466
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 
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в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д), не може да надвишава 50 %.

в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д), не може да надвишава 75 %.

Or. fi

Изменение 467
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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;

Or. en

Изменение 468
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване на уязвими групи хора, 
особено чрез интегрирани подходи за 
активно приобщаване;

Or. en
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Изменение 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване на уязвими групи хора, 
особено чрез интегрирани подходи за 
активно приобщаване;

Or. en

Изменение 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) значението на приоритетната ос, 
която има за цел намаляване на 
равнището на общата и на 
младежката безработица, по-
специално в онези държави членки, 
където са регистрирани значително 
по-високи нива от средните за 
Европа;

Or. es

Изменение 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) значението на приоритетната ос 
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като принос за насърчаването на 
социалното включване и 
намаляването на бедността;

Or. es

Изменение 472
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) други зони със сериозни 
неблагоприятни демографски условия.

Or. en

Изменение 473
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – 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“), включително местни 
органи, органи за регионално развитие 
или неправителствени организация. С 
оглед на улесняване на достъпа до 
структурни фондове за малки 
неправителствени организации, 
управляващият орган насърчава 
използването на малки и 
индивидуални глобални безвъзмездни 
средства. Междинното звено 



PE489.560v02-00 202/228 AM\903982BG.doc

BG

предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната област, 
както и за своето административно и 
финансово управление.

Or. en

Изменение 474
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Част 3 – 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.

Or. en

Изменение 475
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет и му 
предоставя информацията, необходима 
за осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма в постигането 
на нейните цели, финансови данни и 
данни за показателите и етапните цели;

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет, и по-
специално се уверява, че партньорите, 
посочени в член 5, букви а)—в), 
разполагат с необходимия капацитет 
за участие в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на договорите за 
партньорство и програмите, съгласно 
Европейския кодекс за поведение, 
посочен в член 5, параграф 3, и му 
предоставя информацията, необходима 
за осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма в постигането 
на нейните цели, финансови данни и 
данни за показателите и етапните цели;

Or. en

Изменение 476
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвя и — след като бъдат одобрени 
— прилага подходящите процедури и 
критерии за подбор, които:

а) заедно с мониторинговия комитет 
изготвя и — след като бъдат одобрени 
— прилага подходящите процедури и 
критерии за подбор, които:

Or. en

Изменение 477
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – член 117
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 478
Sari Essayah

Предложение за регламент
Част 3 – член 117 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Акредитиращият орган приема 
официално решение за акредитиране на 
управляващите и сертифициращите 
органи, които отговарят на критериите 
за акредитиране, установени от 
Комисията чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142.

1. Държавата членка приема 
официално решение за акредитиране на 
управляващите и сертифициращите 
органи, които отговарят на критериите 
за акредитиране, установени от 
Комисията чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142.

Or. fi

Изменение 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, 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 
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оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 121 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с член 126.

оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 121 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с член 126.

Or. en

Изменение 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – точка д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е успяла да 
предприеме действията, определени в 
оперативната програма, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

заличава се

Or. en

Изменение 481
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е успяла да 
предприеме действията, определени в 
оперативната програма, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

заличава се

Or. fr

Изменение 482
Pervenche Berès
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Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

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;

заличава се

Or. fr

Изменение 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – точка ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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

Or. es
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Изменение 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. От съображения за правна 
сигурност Комисията ще разясни чрез 
делегирани актове понятията и 
ситуациите, които могат да се 
считат като сериозни за целите на 
посоченото в член 134, параграф 1 от 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Част 3 – 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 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 142 да установява 
считаните за сериозен недостатък 
случаи в настоящия член, както и
критериите за определяне на 
равнището на приложимата финансова 
корекция.

Or. es

Изменение 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. в случай на споразумение 
държавите членки могат да 
използват отново въпросните 
фондове на Съюза в съответствие с 
член 135, параграф 3.

Or. en

Изменение 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед 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.

5. При липса на споразумение и с оглед 
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.

Or. en

Изменение 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 490
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Част 3 – 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 подлежат на 
повече от един одит за [счетоводна 
година] нито от одитиращия орган, нито 
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 подлежат на 
повече от един одит за [счетоводна 
година] нито от одитиращия орган, нито 
от Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Тези разпоредби не засягат 
параграф 4.

Or. fr

Изменение 491
Gabriele Zimmer
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Предложение за регламент
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 492
Kinga Göncz

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;

Or. en

Изменение 493
Elisabeth Schroedter

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, които 
имат също междусекторен характер.

Or. en
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Изменение 494
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 
колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.2 Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия: Наличие на всеобхватна 
стратегия за приобщаваща подкрепа за 
започване на дейност, в съответствие 
със „Small Business Act“ и с насоките 
относно заетостта и общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза във връзка с 
условията, които подпомагат 
създаването на работни места.

8.2 Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване и 
прехвърляне на предприятия: Наличие 
на всеобхватна стратегия за 
приобщаваща подкрепа за започване на 
дейност, в съответствие със „Small 
Business Act“ и с насоките относно 
заетостта и общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза във връзка с 
условията, които подпомагат 
създаването на работни места.

Or. en

Изменение 495
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 496
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- консултации и изготвяне на 
стартови пакети за нови 
предприятия;

Or. en

Изменение 497
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки, предназначени за изготвяне и 
проследяване на прехвърлянето на 
предприятия.

Or. en

Изменение 498
Kinga Göncz

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;

Or. en
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Изменение 499
Elisabeth Schroedter

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 
пенсия.

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

Or. en

Изменение 500
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 
колона 3 – тире 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

- въведена е система за събиране и 
анализ на данни и информация относно 
преждевременното напускане на 
училище на национално, регионално и 
местно равнище, която:

- въведена е система за събиране и 
анализ на данни и информация, 
включително категоризирани данни 
за ромите, относно преждевременното 
напускане на училище на национално, 
регионално и местно равнище, която:

Or. en

Изменение 501
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- обръща специално внимание на 
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конкретните нужди на групите с 
повишен риск от ранно 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; 

Or. en

Изменение 502
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- елиминира сегрегацията и 
предотвратява записването на деца 
роми в специални училища и 
сегрегирани класове, и насърчава 
активни мерки против сегрегацията, 
като обръща внимание и на 
непреките, предубедени в културно 
отношение пречки, като например 
изолираща училищна атмосфера и 
психологически тестове за приемане 
на деца в обществени училища;

Or. en

Изменение 503
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 
колона 3 – тире 2 – подтире 3в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- обръща внимание на създаването на 
разнообразен учителски персонал;

Or. en

Изменение 504
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Изменение 505
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 
колона 3 – тире 1 – подтире 1 – подтире 2

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 се обръща специално 
внимание на най-уязвимите групи.

Or. en
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Изменение 506
Ramona Nicole Manescu

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 
колона 3 – тире 1 – подтире 1 – подтире 2

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 се обръща специално 
внимание на най-уязвимите групи.

Or. en

Изменение 507
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията

Тематични 
цели

Предварителни 
условия

Критерии за изпълнение
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Изменение

Тематични 
цели

Предварителни 
условия

Критерии за изпълнение

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

- признаване на професионалното 
образование и обучение като двигател 
за устойчиво развитие и приобщаващ 
растеж;
- мерки за подобряване на качеството 
и ефективността на първоначалното 
и продължаващото професионално 
обучение;
- мерки за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение.

Or. en

Изменение 508
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 
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 за публична политика, 
създадени да работят за постигане 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;

Or. en
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Изменение 509
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 
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, 
създадени да работят за постигане 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;

Or. en

Изменение 510
Kinga Göncz

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;

Or. en

Изменение 511
Elisabeth Schroedter
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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 
(разработване, изпълнение и оценка) 
на националните стратегии за борба 
с бедността и активното приобщаване;

Or. en

Изменение 512
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 513
Kinga Göncz

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 за намаляване 
на разликите с останалата част от 
населението. Тези цели следва да 

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

обхванат най-малко четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани 
с достъпа до образование, трудовата 
заетост, здравеопазването и жилищата, 
отразени в мерките в областта на
обществената политика;

Or. en

Изменение 514
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Изменение 515
Kinga Göncz

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;

Or. en

Изменение 516
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 
колона 3 – тире 1 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени 
здравни услуги;

- съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени, 
достъпни и културно съобразени 
здравни услуги, целящи да се преборят 
със социалните определящи фактори 
за здравната неравнопоставеност;

Or. en

Изменение 517
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени 
здравни услуги;

- съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени и 
достъпни здравни услуги, целящи да 
се преборят със социалните 
определящи фактори за здравната 
неравнопоставеност;

Or. en

Изменение 518
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 
колона 3 – тире 1 – подтире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- обръща специално внимание на 
конкретните потребности на 
маргинализираните общества, като 
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ромите;

Or. en

Изменение 519
Kinga Göncz

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;

Or. en

Изменение 520
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- гарантира, че общността и 
гражданското общество, както и 
перспективите на регионалната и 
местна власт, са включени в 
планирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
политики и програми;

Or. en

Изменение 521
Elisabeth Schroedter
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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
(по член 9, параграф 11)

11. Повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна и взимаща 
отношение публична администрация, и 
насърчаване на изграждането на 
капацитет за социални партньори, 
неправителствени организации, 
регионални и местни власти и други 
заинтересовани, по-специално 
партньорите, посочени в член 5 от 
Регламент (ЕС) № [CPR...].
(по член 9, параграф 11)

Or. en

Изменение 522
Elisabeth Schroedter

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 
укрепване на регионалната и местна 
административна ефективност на 
държавите членки1, която включва:

Or. en

Изменение 523
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире 
1 – подтире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- анализ и стратегическо планиране на 
правните, организационните и/или 
процедурните реформи;

- анализ и стратегическо планиране на 
правните, организационните и/или 
процедурните реформи и публични 
политики;

Or. en

Изменение 524
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- наемането на хора от 
маргинализирани общества в 
публичния сектор;

Or. en

Изменение 525
Elisabeth Schroedter

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

Or. en
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Изменение 526
Marian Harkin

Предложение за регламент
Приложение IV – Основни 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 произход1.

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 произход1 и 
други международни ангажименти 
против дискриминацията, като 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания (член 5).

Or. en

Изменение 527
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение IV – Основни 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 на 
член 5 от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания.
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Or. en

Изменение 528
Kinga Göncz

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;

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

Or. en

Изменение 529
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- договорености за събиране на 
категоризирани данни за ромите, 
лицата с увреждания, жените, 
хората в младежка възраст  и 
възрастните хора, и използването на 
тези данни за мониторинг и оценка;

Or. en
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Изменение 530
Ramona Nicole Manescu

Предложение за регламент
Приложение IV – Основни 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 
конкретни действия за въвеждане на 
интегриран подход за равно 
третиране на жените и мъжете.

Or. en

Изменение 531
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Изменение 532
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 2
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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 изготвянето и 
изпълнението на тази уредба;

Or. en

Изменение 533
Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- привличането на организации, 
представляващи хората с 
увреждания, в изготвянето и 
изпълнението на тази уредба;

Or. en


