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Изменение367
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият 
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес и размера 
на заделеното за него финансиране от 
Съюза, както и видовете материални 
лишения, по които той работи.

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият 
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес, както и 
размера на заделеното за него 
финансиране от Съюза.

Or. fi

Изменение 368
Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият 
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес и размера 
на заделеното за него финансиране от 
Съюза, както и видовете материални 
лишения, по които той работи.

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият 
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт, който следва да бъде 
достъпен за хората с увреждания. В 
списъка се съдържа информация поне за 
името на бенефициера, неговия адрес и 
размера на заделеното за него 
финансиране от Съюза, както и 
видовете материални лишения, по които 
той работи.

Or. es
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Изменение 369
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 
подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията 
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
видно за обществеността място във 
всеки пункт, където се предоставят 
храни, стоки и евентуално съпътстващи 

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

съпътстващи мерки, освен в случаите 
когато това не е възможно поради 
спецификата на начина, по който става 
разпределянето.

Or. fr

Изменение 371
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 372
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 

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

подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията 
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
видно за обществеността място във 
всеки пункт, където се предоставят 
храни, стоки и евентуално съпътстващи 
мерки, и по начин, който не 
стигматизира крайните получатели 
и който зачита националните 
традиции, освен в случаите когато това 
не е възможно поради спецификата на 
начина, по който става разпределянето.

Or. en

Изменение 373
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 375
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Съфинансиране на доброволна основа

Or. fr

Изменение 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Or. fr

Изменение 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Or. fr

Изменение 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Or. es

Изменение 379
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава членка е свободна да 
подкрепи действията на Фонда с 
помощта на национални средства.
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публични разходи. Ставката на доброволно съфинансиране 
на нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85 % от 
допустимите публични разходи.

Or. fr

Изменение 380
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Ставката на съфинансиране на нивото 
на оперативната програма възлиза на
85 % от допустимите публични разходи.

Or. en

Изменение 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Фондът финансира оперативните 
програми до 100 % от допустимите 
публични разходи.

Това не намалява задължението на 
държавите членки да разработват 
национални стратегии за борба с 
бедността. Това не изключва 
възможността за финансово участие 
на държавите членки в действия, 
финансирани от Фонда.

Or. fr

Изменение 383
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Ставката на обичайно съфинансиране 
на нивото на оперативната програма е
85 % от допустимите публични разходи; 
тя може да бъде увеличена при 
обстоятелствата, посочени в член 19, 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 384
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ставката на съфинансиране на нивото 
на оперативната програма не може да

1. Ставката на съфинансиране на нивото 
на оперативната програма не 
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надвишава 85% от допустимите 
публични разходи.

надвишава:

а) 60 % от общите разходи;
б) 85 % от общите разходи в случая на 
подкрепа в държавите членки, които 
могат да получават подпомагане 
съобразно Европейския инструмент 
за финансова стабилност (ЕИФС), 
Европейския механизъм за 
стабилност (ЕМС) или Кохезионния 
фонд (ОСР).

Or. en

Обосновка

Фондът следва да цели да достигне до онези държави членки, където финансовата 
подкрепа е най-необходима. В държави, в които проблемът с острите лишения от 
вещи и храни е най-сериозен, ще се предоставят по-големи суми за финансиране 
посредством диференциране на ставката на съфинансиране според общото ниво на 
благосъстояние (критериите за сближаване) или финансовата помощ.

Изменение 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. 100 % от допустимите публични 
разходи се финансират от 
Европейския Съюз.

Or. es

Изменение 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Съгласно ставката на финансиране от 100 % на предходните програми за хранителни 
помощи, разработени през миналите години. Съфинансирането със средства от 
държавите членки може да породи финансови затруднения при изпълнението на 
програмата.

Изменение 387
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Освен финансово участие, 
съфинансирането от националния 
бюджет може да обхваща също 
финансовите ресурси, както и 
храните и стоките от първа 
необходимост, получени по независим 
път от благотворителните 
организации, участващи в 
осъществяването на програмата, а 
така също и тяхното участие под 
формата на предоставяне на складове 
и офиси.

Or. pl

Обосновка

Възможността да се води сметка за храните, стоките от първа необходимост и 
предоставените складове и офиси като собствено участие ще улесни 
осъществяването на програмата, особено в период на криза, когато 15-те процента 
финансово участие могат да бъдат трудно постижими.
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Изменение 388
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Бенефициерите не съфинансират 
при никакви обстоятелства 
операциите на този фонд.

Or. en

Обосновка

Благотворителните организации, различни от самите бенефициери, следва да могат 
да участват в съфинансирането заедно със или вместо държавите членки 
(следователно „публични“ се променя на „общи“). Трябва обаче да се избягва 
държавите членки да се обръщат за съфинансиране към самите бенефициери.

Изменение 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 390
Frédéric Daerden
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма се 
определя максималният размер на 
подкрепата от Фонда.

Or. fr

Изменение 392
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Осъществените по инициатива на 
Комисията или от нейно име мерки за 
техническа помощ могат да бъдат 
финансирани на 100 %.

3. Осъществените по инициатива на 
Комисията или от нейно име мерки за 
техническа помощ могат да бъдат 
финансирани на 85 %.
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Or. en

Изменение 393
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 
държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения
1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. 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 през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
едно от следните условия:
а) докато съответната държава 
членка приеме еврото, тя получава 
макрофинансова помощ от Съюза по 
силата на Регламент (ЕС) № 407/2010 
на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;
в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
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посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

Or. fi

Изменение 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 
държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения
1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. 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 през 
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 в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
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тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;
в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

Or. fr

Изменение 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 
държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения
1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. 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 през 
следващите счетоводни периоди, през 
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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 в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;
в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

Or. es

Изменение 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. Увеличената 
ставка, която не може да надвишава 

заличава се
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100 %, се прилага към исканията за 
плащане, отнасящи се до счетоводния 
период, през който държавата членка 
е подала своето искане, и през 
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 в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;
в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.

Or. es

Изменение 397
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните плащания 
могат да бъдат увеличени с 10 
процентни пункта над ставката на 
съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. 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 през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 

1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните плащания 
могат да бъдат увеличени с 10 или с 15
процентни пункта над ставката на 
съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. Увеличената 
ставка се прилага към исканията за 
плащане, отнасящи се до счетоводния 
период, през който държавата членка е 
подала своето искане, и през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
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едно от следните условия: едно от следните условия:

Or. pt

Изменение 398
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки, които 
отговарят на едно от условията, 
посочени в точки а) и б), могат да се 
възползват от ставка на 
съфинансиране на оперативната 
програма до 95 %; държавите членки, 
отговарящи и на двете условия, могат 
да се възползват от ставка на 
съфинансиране на оперативната 
програма, възлизаща на 100 % от 
общите допустими разходи.

Or. pt

Изменение 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;

заличава се

Or. es
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Изменение 400
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза по силата на Регламент (ЕС) 
№ 407/2010 на Съвета;

а) когато безработицата в съответната 
държава членка надвишава 10 %;

Or. pt

Изменение 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;

заличава се

Or. es

Изменение 402
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, тя 
получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 

а) когато бедността и/или социалното 
изключване в съответната държава 
членка надвишават 20 %;
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№ 332/2002 на Съвета;

Or. pt

Изменение 403
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.

заличава се

Or. pt

Изменение 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставя ѝ се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.

заличава се

Or. es

Изменение 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

заличава се

Or. es

Изменение 406
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е определено в 
решението на Комисията за одобряване 
на оперативната програма.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната и/или 
частната подкрепа и максималния 
размер на помощта от Фонда, както е 
определено в решението на Комисията 
за одобряване на оперативната 
програма.

Or. en

Изменение 407
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните могат да бъдат закупувани от 
самите партньорски организации.

Or. fi

Изменение 408
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за крайните 
получатели могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Or. fr

Изменение 409
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за лица, засегнати 
от бедност, могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Or. en

Изменение 410
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за крайните 
получатели могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Or. pt

Изменение 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за лично ползване на 
крайните получатели могат да бъдат 
закупувани от самите партньорски 
организации.

Or. fr

Изменение 412
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните за нуждаещите се лица могат 
да бъдат закупувани от самите 
партньорски организации.

Or. fr

Изменение 413
Marije Cornelissen
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за лична употреба 
от крайните получатели, и 
инструментите за предприемане на 
мерки, посочени в член 4, параграф 2а,
могат да бъдат закупувани от самите 
партньорски организации.

Or. en

Изменение 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за най-нуждаещите 
се лица могат да бъдат закупувани от 
самите партньорски организации.

Or. es

Изменение 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за лично ползване на 
най-нуждаещите се могат да бъдат 
закупувани от самите партньорски 
организации.

Or. fr
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Изменение 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните и стоките за крайните 
получатели на подкрепа от Фонда
могат да бъдат закупувани от самите 
партньорски организации.

Or. fr

Изменение 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки за 
съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица, в 
допълнение към средствата от 
Фонда. Те следва да не се използват по 
такъв начин, че да се намалят 
бюджетите, отпуснати от Фонда на 
държавите членки.
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регламент.

Or. fr

Изменение 418
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на нуждаещите се лица и следва 
да не се използват по такъв начин, че да 
се облекчат задълженията на държавите 
членки за съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 419
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент, или да 
гарантират съфинансиране от 
частни участници или 
благотворителни организации, 
различни от бенефициерите.

Or. en

Изменение 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
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използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № [OОП], при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки 
за съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 
регламент.

използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № [OОП], при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица, в 
допълнение към средствата от 
Фонда, без разходите по използването 
да бъдат приспадани от 
разпределените кредити.

Or. es

Изменение 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
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трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент.

трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент, и допълват 
средствата от Фонда.

Or. fr

Изменение 422
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Хранителните помощи се 
предоставят на най-нуждаещите се 
лица безвъзмездно.

Or. fi

Изменение 423
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се 
лица безвъзмездно.

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

Or. fr

Изменение 424
Pervenche Berès
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Храната и материалното 
подпомагане се предоставя на най-
нуждаещите се лица безвъзмездно, без 
изключение.

Or. en

Изменение 425
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Храната и материалното 
подпомагане по принцип се 
предоставят на най-нуждаещите се 
лица безвъзмездно. Ако е предвидено в 
рамките на оперативната програма, 
партньорските организации могат да 
поискат от крайните получатели да 
заплатят символична такса за 
храната или стоките.

Or. en

Изменение 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Продоволственото и/или
материалното подпомагане по принцип
се предоставя на най-нуждаещите се 



AM\928613BG.doc 33/89 PE506.148v01-00

BG

лица безвъзмездно. Когато това 
продоволствено и/или материално 
подпомагане, предоставено на най-
нуждаещите се лица, е съобразено с 
целите за интегриране или социална 
реабилитация, от крайните 
получатели може да се изисква 
заплащане на символична цена, която 
не надвишава 10 % от пазарните 
цени.

Or. fr

Изменение 427
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операциите, подкрепяни от Фонда,
не могат да получават подкрепа от 
други инструменти на Съюза.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица разширява обхвата на 
задачите, които следва да бъдат изпълнени от партньорските организации. Поради 
това следва да се гарантира, че те могат да се възползват от максимална гъвкавост 
при финансирането си.

Изменение 428
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операциите, подкрепяни от Фонда, не 
могат да получават подкрепа от други 

5. Операциите, подкрепяни от Фонда, не 
могат да получават подкрепа от други 
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инструменти на Съюза. инструменти на Съюза. Бенефициерите 
обаче могат да използват по ефикасен 
и оптимален начин европейските 
фондове, като например ЕСФ, за да се 
предприемат допълнителни 
действия, насочени към намаляване 
на бедността и към социалното 
приобщаване, като се избягва 
двойното финансиране.

Or. en

Изменение 429
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възстановяване на база разходи за 
единица продукт;

заличава се

Or. en

Изменение 430
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) еднократни суми, които не 
надхвърлят 100 000 EUR публична 
подкрепа като предварително 
финансиране със сключването на 
договор;

Or. en
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Изменение 431
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансиране с единна ставка, 
определено чрез прилагане на процент
към една или няколко определени 
категории разходи.

заличава се

Or. en

Изменение 432
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансиране с единна ставка, 
определено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени 
категории разходи.

г) финансиране с единна ставка, 
определено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени 
категории разходи като 
предварително финансиране със 
сключването на договор.

Or. en

Изменение 433
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възможностите, посочени в 
параграф 1, могат да се комбинират 
само когато всяка от тях обхваща 
различна категория разходи или 

заличава се
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когато те се използват за последващи 
фази на една операция.

Or. en

Изменение 434
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Размерите на сумите, посочени в 
параграф 1, букви б), в) и г), се 
определят въз основа на:

заличава се

а) коректен, справедлив и проверим 
метод на изчисление, основаващ се на 
един от следните видове данни:
i) статистически данни или друга 
обективна информация; или
ii) проверени данни за минали периоди 
за отделните бенефициери или 
прилагането на техните обичайни 
практики за осчетоводяване на 
разходите;
б) методи и съответни разходи за 
единица продукт, еднократни суми и 
финансиране с единни ставки, 
прилагани в други програми за 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от съответната държава 
членка, за подобен тип операция и 
бенефициер;
в) ставки, установени в настоящия 
регламент;
г) конкретно за отделния случай на 
база проектобюджет, договорен 
предварително с управляващия орган, 
при условие че публичната подкрепа 
не надвишава 100 000 EUR.

Or. en
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Изменение 435
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на прилагането на дял VІ 
сумите, изчислени съгласно формите, 
посочени в параграф 1, букви б), в) и г), 
се считат за допустими разходи, 
направени и платени от бенефициера.

заличава се

Or. en

Изменение 436
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни;

Or. fi

Изменение 437
Frédéric Daerden

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайни получатели;
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деца;

Or. fr

Изменение 438
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните получатели;

Or. pt

Изменение 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните получатели;

Or. fr

Изменение 440
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни за 
лично ползване на нуждаещите се
лица;

Or. fr

Изменение 441
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните получатели;

Or. en

Изменение 442
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица;

Or. es

Изменение 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица;

Or. fr

Изменение 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните получатели;

Or. fr

Изменение 445
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните се закупуват от 
публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните до 
складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);



AM\928613BG.doc 41/89 PE506.148v01-00

BG

1 % от разходите, посочени в буква а);

Or. fi

Изменение 446
Frédéric Daerden

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайни получатели се закупуват от 
публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 447
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);
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посочени в буква а);

Or. pt

Изменение 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 449
Sylvie Guillaume

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните за лично ползване на 
нуждаещите се лица се закупуват от 
публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните до 
складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);
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1 % от разходите, посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 450
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. en

Изменение 451
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 453
Csaba Őry

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) административни разходи и 
разходи за транспорт и съхранение на 
партньорските организации като 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

заличава се

Or. en
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Изменение 454
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) административни разходи и разходи 
за транспорт и съхранение на 
партньорските организации като единна 
ставка в размер на 5 % от разходите, 
посочени в буква а);

в) административни разходи и разходи 
за транспорт и съхранение на 
партньорските организации като единна 
ставка в размер на 7 % от разходите, 
посочени в буква а), или по тяхна 
молба, в рамките на допустимите 
разходи, които реално са направени и 
платени;

Or. en

Изменение 455
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходи на публичните органи или 
партньорските организации за 
укрепване на местните вериги за 
доставка на храни;

Or. en

Изменение 456
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
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декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
хранителните помощи на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

Or. fi

Изменение 457
Sylvie Guillaume

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на 
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 458
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 7 % от 
разходите, посочени в буква а), или по 
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тяхна молба, в рамките на 
допустимите разходи, които реално 
са направени и платени;

Or. en

Изменение 459
Danuta Jazłowiecka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) невъзстановим ДДС.

Or. pl

Изменение 460
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходи за стоки втора употреба; заличава се

Or. fi

Изменение 461
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходи за стоки втора употреба; заличава се

Or. en
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Изменение 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходи за стоки втора употреба; заличава се

Or. fr

Изменение 463
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По инициатива на държавите 
членки и при спазване на таван от 4 
% от заделените по Фонда средства 
оперативната програма може да 
финансира мерки за подготовка, 
управление, мониторинг, 
административна и техническа 
помощ, одит, информация, контрол и 
оценка, необходими за изпълнението 
на настоящия регламент. Той може 
да финансира и техническа помощ и 
изграждане на капацитет на 
партньорски организации.

заличава се

Or. en

Изменение 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Общи принципи на системите на 
държавите членки за управление и 
контрол
Системите за управление и контрол 
осигуряват:
а) описание на функциите на всяка 
структура, участваща в 
управлението и контрола, и 
разпределението на функциите в 
рамките на всяка структура;
б) спазване на принципа на разделение 
на функциите в рамките на тези 
структури и между тях;
в) процедури за гарантиране на 
правомерността и редовността на 
декларираните разходи;
г) компютризирани системи за 
счетоводство, съхраняване и 
предаване на финансови данни и данни 
за показателите с цел мониторинг и 
докладване;
д) системи за докладване и 
мониторинг, в случаите, в които 
отговорната структура е възложила 
изпълнението на задачи на друга 
структура;
е) механизми за извършване на одит 
на функционирането на системите за 
управление и контрол;
ж) системи и процедури за 
осигуряване на надеждна одитна 
следа;
з) предотвратяване, откриване и 
коригиране на нередности, 
включително и на измами, и събиране 
на неправомерно платени суми, заедно 
с всички дължими лихви.

Or. fr
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Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 465
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите членки определят за 
своите оперативни програми 
управляващ орган, сертифициращ 
орган и функционално независим 
одитиращ орган на ЕСИ фонд.

Or. en

Изменение 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Отговорности на държавите членки
1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в 
правилата относно съвместното 
управление, съдържащи се във 
Финансовия регламент и в настоящия 
регламент. В съответствие с 
принципа за съвместно управление 
държавите членки са отговорни за 
управлението и контрола на 
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програмите.
2. Държавите членки 
предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и събират 
неправомерно изплатените суми, 
заедно с лихвите за просрочени 
плащания. Те съобщават за тези 
нередности на Комисията и я 
информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и 
съдебни производства.
Когато неправомерно платените на 
даден бенефициер суми не могат да 
бъдат събрани и това е в резултат на 
грешка или на небрежност от страна 
на държава членка, държавата 
членка отговаря за възстановяването 
на съответните суми към общия 
бюджет на Съюза.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 59, определящ подробни правила 
относно задълженията на 
държавите членки, посочени в 
настоящия параграф.
3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от Фонда 
операции. Държавите членки 
съобщават резултатите от такива 
разглеждания на Комисията при 
поискване.
4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите 
членки и Комисията се извършва 
посредством електронна система за 
обмен на данни, създадена в 
съответствие с условията и реда, 
определени от Комисията с актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 60, 
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параграф 3.

Or. fr

Изменение 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в правилата 
относно съвместното управление, 
съдържащи се във Финансовия 
регламент и в настоящия регламент. В 
съответствие с принципа за съвместно 
управление държавите членки са 
отговорни за управлението и контрола 
на програмите.

1. Държавите членки, в 
сътрудничество с участващите 
граждански организации, изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в правилата 
относно съвместното управление, 
съдържащи се във Финансовия 
регламент и в настоящия регламент. В 
съответствие с принципа за съвместно 
управление държавите членки са 
отговорни за управлението и контрола 
на програмите.

Or. es

Изменение 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението на 
съфинансираните от Фонда операции. 
Държавите членки съобщават 
резултатите от такива разглеждания на 

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението на 
финансираните от Фонда операции. 
Държавите членки съобщават 
резултатите от такива разглеждания на 
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Комисията при поискване. Комисията при поискване.

Or. es

Изменение 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 28 заличава се
Определяне и организация на 
структурите за управление и контрол
1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка 
определя национален публичен орган 
или структура за сертифициращ 
орган.
3. Държавата членка може да 
определи управляващ орган, който 
изпълнява в допълнение функциите на 
сертифициращия орган.
4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, 
който/която да изпълнява ролята на 
одитиращ орган.
5. При условие че е спазен принципът 
за разделение на функциите, 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, когато е 
приложимо, и одитиращият орган 
могат да бъдат част от един и същ 
публичен орган или структура.
6. Държавата членка може да 
определи едно или няколко междинни 
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звена, които да извършват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 
управляващия орган или 
сертифициращия орган и 
междинните звена се оформят 
официално в писмена форма.
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. 
Междинното звено предоставя 
гаранции за платежоспособността си 
и компетенциите си в съответната 
област, както и за своето 
административно и финансово 
управление.
8. Държавата членка определя 
писмено правила, уреждащи нейните 
отношения с управляващия орган, 
сертифициращия орган и 
одитиращия орган, отношенията 
между тези органи и отношенията 
на тези органи с Комисията.

Or. fr

Изменение 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 28 заличава се
Определяне и организация на 
структурите за управление и контрол
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1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка 
определя национален публичен орган 
или структура за сертифициращ 
орган.
3. Държавата членка може да 
определи управляващ орган, който 
изпълнява в допълнение функциите на 
сертифициращия орган.
4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, 
който/която да изпълнява ролята на 
одитиращ орган.
5. При условие че е спазен принципът 
за разделение на функциите, 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, когато е 
приложимо, и одитиращият орган 
могат да бъдат част от един и същ 
публичен орган или структура.
6. Държавата членка може да 
определи едно или няколко междинни 
звена, които да извършват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 
управляващия орган или 
сертифициращия орган и 
междинните звена се оформят 
официално в писмена форма.
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. 
Междинното звено предоставя 
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гаранции за платежоспособността си 
и компетенциите си в съответната 
област, както и за своето 
административно и финансово 
управление.
8. Държавата членка определя 
писмено правила, уреждащи нейните 
отношения с управляващия орган, 
сертифициращия орган и 
одитиращия орган, отношенията 
между тези органи и отношенията 
на тези органи с Комисията.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 471
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган.

1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган на ЕСИ 
фонд.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да избягват създаването на двойни структури и да 
използват колкото е възможно повече съществуващите органи за управлението и 
контрола на този фонд.

Изменение 472
Marije Cornelissen
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за сертифициращ орган.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за сертифициращ орган на 
ЕСИ фонд.

Or. en

Изменение 473
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка може да определи 
управляващ орган, който изпълнява в 
допълнение функциите на 
сертифициращия орган.

3. Държавата членка може да определи 
управляващ орган на ЕСИ фонд, който 
изпълнява в допълнение функциите на 
сертифициращия орган.

Or. en

Изменение 474
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавата членка може да определи 
едно или няколко междинни звена, 
които да извършват определени задачи 
на управляващия или на 
сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 

6. Държавата членка може да определи 
едно или няколко междинни звена на 
даден ЕСИ фонд, които да извършват 
определени задачи на управляващия или 
на сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 



PE506.148v01-00 58/89 AM\928613BG.doc

BG

управляващия орган или 
сертифициращия орган и междинните 
звена се оформят официално в писмена 
форма.

управляващия орган или 
сертифициращия орган и междинните 
звена се оформят официално в писмена 
форма.

Or. en

Изменение 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 477
Sergio Gutiérrez Prieto
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверява дали съфинансираните
продукти и услуги са доставени и дали 
разходите, декларирани от 
бенефициерите, са били заплатени от 
тях и дали съответстват на 
приложимото законодателство на Съюза 
и на приложимото национално 
законодателство, на оперативната 
програма и на условията за подкрепа за 
операцията;

а) проверява дали финансираните
продукти и услуги са доставени и дали 
разходите, декларирани от 
бенефициерите, са били заплатени от 
тях и дали съответстват на 
приложимото законодателство на Съюза 
и на приложимото национално 
законодателство, на оперативната 
програма и на условията за подкрепа за 
операцията;

Or. es

Изменение 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. да води счетоводство на сумите, 
подлежащи на събиране, и на сумите, 
оттеглени в резултат на отмяната на 
целия или на част от приноса за дадена 
операция. Събраните суми се внасят 
повторно в общия бюджет на Съюза

8. да води счетоводство на сумите, 
подлежащи на събиране, и на сумите, 
оттеглени в резултат на отмяната на 
целия или на част от приноса за дадена 
операция. Събраните суми се внасят 
повторно във Фонда преди 
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преди приключването на оперативната 
програма, като се приспадат от 
следващия отчет за разходите.

приключването на оперативната 
програма, като се приспадат от 
следващия отчет за разходите.

Or. fr

Изменение 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Одитиращият орган осигурява 
извършването на одити на 
системите за управление и контрол, 
на подходяща извадка от операции и 
на годишните отчети.

заличава се

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 59 за определянето на условията, 
на които трябва да отговарят тези 
одити.

Or. fr

Изменение 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 32 заличава се
Процедури за определяне на 
управляващи и сертифициращи 
органи
1. В шестмесечен срок от приемането 
на решението за приемане на 
оперативната програма държавите 
членки нотифицират Комисията за 
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датата, на която е определен 
управляващият орган и — когато е 
приложимо — сертифициращият 
орган, и за формата, под която е 
станало това.
2. Определянето на органи, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
становище от независим одитен 
орган, който оценява системата за 
управление и контрол, включително 
ролята на междинните звена в нея, и 
нейното съответствие с членове 26, 
27, 29 и 30 в съответствие с критерии 
относно вътрешната среда, 
дейностите за контрол, информация 
и комуникация и мониторинга, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 59.
3. Независимият орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите 
стандарти за одит.
4. Държавите членки могат да 
вземат решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка със 
съфинансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) 
№ [РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.
В двумесечен срок от получаване на 
нотификацията, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
поиска доклада и становището на 
независимия одитен орган и 
описанието на системата за 
управление и контрол.
Комисията може да представи 
коментари в срок от два месеца от 
получаването на тези документи.
5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган 
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и прекратява статута му на такъв 
орган с официално решение, ако той 
вече не отговаря на един или повече 
от критериите, посочени в 
параграф 2, освен ако органът не 
предприеме необходимите 
корективни действия в рамките на 
изпитателен период, който следва да 
бъде определен от държавата членка 
в зависимост от сериозността на 
проблема. Държавата членка 
незабавно нотифицира Комисията за 
определянето на изпитателен период 
по отношение на определения за 
управляващ или сертифициращ орган, 
както и за всяко свое решение за 
оттегляне на неговия статут като 
такъв орган.

Or. fr

Изменение 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 32 заличава се
Процедури за определяне на 
управляващи и сертифициращи 
органи
1. В шестмесечен срок от приемането 
на решението за приемане на 
оперативната програма държавите 
членки нотифицират Комисията за 
датата, на която е определен 
управляващият орган и — когато е 
приложимо — сертифициращият 
орган, и за формата, под която е 
станало това.
2. Определянето на органи, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
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становище от независим одитен 
орган, който оценява системата за 
управление и контрол, включително 
ролята на междинните звена в нея, и 
нейното съответствие с членове 26, 
27, 29 и 30 в съответствие с критерии 
относно вътрешната среда, 
дейностите за контрол, информация 
и комуникация и мониторинга, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 59.
3. Независимият орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите 
стандарти за одит.
4. Държавите членки могат да 
вземат решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка със 
съфинансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) 
№ [РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.
В двумесечен срок от получаване на 
нотификацията, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
поиска доклада и становището на 
независимия одитен орган и 
описанието на системата за 
управление и контрол.
Комисията може да представи 
коментари в срок от два месеца от 
получаването на тези документи.
5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган 
и прекратява статута му на такъв 
орган с официално решение, ако той 
вече не отговаря на един или повече 
от критериите, посочени в 
параграф 2, освен ако органът не 
предприеме необходимите 
корективни действия в рамките на 
изпитателен период, който следва да 
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бъде определен от държавата членка 
в зависимост от сериозността на 
проблема. Държавата членка 
незабавно нотифицира Комисията за 
определянето на изпитателен период 
по отношение на определения за 
управляващ или сертифициращ орган, 
както и за всяко свое решение за 
оттегляне на неговия статут като 
такъв орган.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 483
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В шестмесечен срок от приемането на 
решението за приемане на оперативната 
програма държавите членки 
нотифицират Комисията за датата, на 
която е определен управляващият орган 
и — когато е приложимо —
сертифициращият орган, и за формата, 
под която е станало това.

1. В шестмесечен срок от приемането на 
решението за приемане на оперативната 
програма държавите членки 
нотифицират Комисията за датата, на 
която е определен управляващият орган 
на ЕСИ фонд и — когато е приложимо 
— сертифициращият орган, и за 
формата, под която е станало това.

Or. en

Изменение 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да вземат 
решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка със
съфинансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) 
№ [РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.

Държавите членки могат да вземат 
решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка с 
финансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) 
№ [РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
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нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да изиска от държава 
членка да разгледа дадена жалба, 
подадена пред Комисията относно 
изпълнението на съфинансираните от 
Фонда операции или функционирането 
на системата за управление и контрол.

4. Комисията може да изиска от държава 
членка да разгледа дадена жалба, 
подадена пред Комисията относно 
изпълнението на финансираните от 
Фонда операции или функционирането 
на системата за управление и контрол.

Or. fr

Изменение 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да изиска от държава 
членка да разгледа дадена жалба, 
подадена пред Комисията относно 
изпълнението на съфинансираните от 
Фонда операции или функционирането 
на системата за управление и контрол.

4. Комисията може да изиска от държава 
членка да разгледа дадена жалба, 
подадена пред Комисията относно 
изпълнението на финансираните от 
Фонда операции или функционирането 
на системата за управление и контрол.

Or. es

Изменение 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 34



AM\928613BG.doc 67/89 PE506.148v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 34 заличава се
Сътрудничество с одитиращия орган
1. Комисията си сътрудничи с 
одитиращите органи за 
координацията на техните одитни 
планове и методи и незабавно обменя 
резултатите от проведените одити 
на системите за управление и 
контрол.
2. Комисията и одитиращият орган 
заседават редовно и най-малко 
веднъж годишно, освен ако не е 
договорено друго, за да разгледат 
годишния контролен доклад, 
становището и одитната стратегия, 
както и да обменят възгледи по 
въпроси, свързани с подобряването на 
системите за управление и контрол.

Or. fr

Изменение 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 34 заличава се
Сътрудничество с одитиращия орган
1. Комисията си сътрудничи с 
одитиращите органи за 
координацията на техните одитни 
планове и методи и незабавно обменя 
резултатите от проведените одити 
на системите за управление и 
контрол.
2. Комисията и одитиращият орган 
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заседават редовно и най-малко 
веднъж годишно, освен ако не е 
договорено друго, за да разгледат 
годишния контролен доклад, 
становището и одитната стратегия, 
както и да обменят възгледи по 
въпроси, свързани с подобряването на 
системите за управление и контрол.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с член 27 от настоящия регламент държавите членки предприемат 
подходящи административни и физически проверки и предвиждат санкции в случай на 
нередности, за да се гарантира, че оперативните програми се прилагат правилно.

Изменение 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 27а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a
1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в 
правилата относно съвместното 
управление, съдържащи се във 
Финансовия регламент и в настоящия 
регламент.
2. Държавите членки 
предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и събират 
неправомерно изплатените суми, 
заедно с лихвите за просрочени 
плащания.
3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
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във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от Фонда 
операции.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки следва да предприемат подходящи административни и физически 
проверки и да предвидят санкции в случай на нередности, така че да се гарантира 
изпълнението на оперативните програми в съответствие с приложимите правила.

Изменение 492
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията са под формата на 
предварително финансиране, междинни 
плащания и плащане на годишното 
салдо, когато е приложимо, както и 
окончателно плащане.

2. Плащанията са под формата на 
адекватно предварително финансиране, 
междинни плащания и плащане на 
годишното салдо, когато е приложимо, 
както и окончателно плащане.

Or. en

Изменение 493
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява под формата 
на междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране, определена 
в решението за приемане на 
оперативната програма, към 
допустимите публични разходи, 
включени в заявлението за плащане. Тя 

1. Комисията възстановява под формата 
на междинни плащания 100 % от 
сумата, която се получава при 
прилагане на ставката на 
съфинансиране, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите публични 
разходи, включени в заявлението за 
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определя годишното салдо в 
съответствие с член 47, параграф 2.

плащане. Тя определя годишното салдо 
в съответствие с член 47, параграф 2.

Or. en

Изменение 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява под 
формата на междинни плащания 90 
% от сумата, която се получава при 
прилагане на ставката на 
съфинансиране, определена в 
решението за приемане на 
оперативната програма, към 
допустимите публични разходи, 
включени в заявлението за плащане. 
Тя определя годишното салдо в 
съответствие с член 47, параграф 2.

заличава се

Or. es

Изменение 495
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите органи гарантират, че 
в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите.

1. Управляващите органи гарантират, че 
в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите, 
тоест на партньорските организации 
се гарантира предварителното 
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финансиране в началото на 
програмата.

Or. en

Изменение 496
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В зависимост от наличието на 
средства Комисията извършва 
междинното плащане не по-късно от 60 
дни след датата, на която заявлението за 
плащане е регистрирано в Комисията.

5. В зависимост от наличието на 
средства Комисията извършва 
междинното плащане не по-късно от 30 
дни след датата, на която заявлението за 
плащане е регистрирано в Комисията.

Or. pl

Обосновка

За по-ефективното изпълнение на програмата срокът за предоставяне на средствата 
от Комисията следва да се намали на 30 дни.

Изменение 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 43 заличава се
Прекъсване на срока за плащане
1. Срокът за изплащане на искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснат от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
по смисъла на Финансовия регламент 
за максимален срок от девет месеца, 
ако са изпълнени следните условия:
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а) въз основа на сведенията, 
предоставени от национален одитен 
орган или одитен орган на Съюза, са 
налице доказателства, които говорят 
за съществуването на съществен 
недостатък във функционирането на 
системата за управление и контрол;
б) оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити трябва да 
направи допълнителни проверки, 
когато на вниманието му се постави 
информация, че разходите, посочени в 
дадено искане за плащане, са свързани 
с нередност със значителни 
финансови последици;
в) не е представен някой от 
документите, изисквани по силата на 
член 45, параграф 1.
2. Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити може да 
ограничи прекъсването само до 
частта от разходите, обхваната от 
искането за плащане, до която се 
отнасят обстоятелствата, посочени 
в параграф 1. Оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
незабавно информира държавата 
членка и управляващия орган за 
причините за прекъсването и ги 
приканва да коригират ситуацията. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити слага край на 
прекъсването веднага след като 
бъдат предприети необходимите 
мерки.

Or. fr

Изменение 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 44 заличава се
Спиране на плащанията
1. Всички или част от междинните 
плащания могат да бъдат спрени от 
Комисията, когато:
а) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол 
на оперативната програма, за чието 
отстраняване не са били предприети 
мерки;
б) разходите в даден отчет за 
разходите са свързани с нередност със 
сериозни финансови последици, която 
не е отстранена;
в) държавата членка не е успяла да 
предприеме необходимите действия 
за коригиране на ситуацията, довела 
до прекъсването по член 43;
г) налице е сериозен недостатък в 
качеството и надеждността на 
системата за мониторинг или на 
данните за показателите;
2. Комисията може да реши чрез акт 
за изпълнение да спре всички или част 
от междинните плащания, след като 
даде на държавата членка 
възможност да представи своите 
коментари.
3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на 
част от тях, когато държавата 
членка е предприела необходимите 
мерки, за да даде възможност за 
отмяна на спирането.

Or. fr

Изменение 499
Sergio Gutiérrez Prieto



PE506.148v01-00 74/89 AM\928613BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допустимите публични разходи, 
направени за изпълнението на 
операциите и записани в отчетите, 
посочени в член 46, параграф 1, 
буква а), към които се прилага 
ставката на съфинансирането, 
определена в член 18;

а) допустимите публични разходи, 
направени за изпълнението на 
операциите и записани в отчетите, 
посочени в член 46, параграф 1, 
буква а);

Or. es

Изменение 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 48 заличава се
Наличност на документи
1. Управляващият орган гарантира, 
че всички разходооправдателни 
документи за операциите са на 
разположение на Комисията и на 
Европейската сметна палата при 
поискване за период от три години. 
Този тригодишен период започва да 
тече на 31 декември на годината на 
решението на Комисията за приемане 
на отчетите съгласно член 47 или 
най-късно на датата на 
окончателното плащане.
Този тригодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или 
административно производство или 
при надлежно обосновано искане на 
Комисията.
2. Документите се съхраняват под 
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формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на 
общоприети носители на 
информация, включително 
електронни версии на оригинални 
документи или документи, 
съществуващи единствено в 
електронна версия.
3. Документите се съхраняват във 
форма, която позволява 
идентифицирането на 
самоличността на субектите на 
данните в продължение на период, 
чиято продължителност не 
надвишава необходимата за целите, 
за които данните са събрани или 
обработени впоследствие.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 59 с оглед 
определяне на видовете носители на 
данни, които могат да се считат за 
общоприети.
5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите, 
съхранявани на общоприети носители 
на данни, са верни с оригиналния 
документ, се определя от 
националните органи и чрез нея се 
гарантира, че съхраняваните версии 
отговарят на националните законови 
изисквания и на тях може да се 
разчита за целите на одита.
6. Когато документите съществуват 
единствено в електронна версия, 
използваните компютърни системи 
трябва да отговарят на приетите 
стандарти за сигурност, които 
гарантират, че съхраняваните 
документи отговарят на 
националните законови изисквания и 
на тях може да се разчита за целите 
на одита.

Or. fr
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Изменение 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 48 заличава се
Наличност на документи
1. Управляващият орган гарантира, 
че всички разходооправдателни 
документи за операциите са на 
разположение на Комисията и на 
Европейската сметна палата при 
поискване за период от три години. 
Този тригодишен период започва да
тече на 31 декември на годината на 
решението на Комисията за приемане 
на отчетите съгласно член 47 или 
най-късно на датата на 
окончателното плащане.
Този тригодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или 
административно производство или 
при надлежно обосновано искане на 
Комисията.
2. Документите се съхраняват под 
формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на 
общоприети носители на 
информация, включително 
електронни версии на оригинални 
документи или документи, 
съществуващи единствено в 
електронна версия.
3. Документите се съхраняват във 
форма, която позволява 
идентифицирането на 
самоличността на субектите на 
данните в продължение на период, 
чиято продължителност не 
надвишава необходимата за целите, 
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за които данните са събрани или 
обработени впоследствие.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 59 с оглед 
определяне на видовете носители на 
данни, които могат да се считат за 
общоприети.
5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите,
съхранявани на общоприети носители 
на данни, са верни с оригиналния 
документ, се определя от 
националните органи и чрез нея се 
гарантира, че съхраняваните версии 
отговарят на националните законови 
изисквания и на тях може да се 
разчита за целите на одита.
6. Когато документите съществуват 
единствено в електронна версия, 
използваните компютърни системи 
трябва да отговарят на приетите 
стандарти за сигурност, които 
гарантират, че съхраняваните 
документи отговарят на 
националните законови изисквания и 
на тях може да се разчита за целите 
на одита.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира по този начин опростено, бързо и 
ефективно използване на Фонда от държавите членки и партньорските организации.

Изменение 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка прави 
финансовите корекции, необходими 
във връзка с единични или системни 
нередности, открити в операциите 
или оперативната програма. 
Финансовите корекции се изразяват в 
отмяната на целия публичен принос 
за дадена операция или оперативна 
програма или на част от него. 
Държавата членка взема предвид 
характера и сериозността на 
нередностите и финансовата загуба 
за Фонда и прилага пропорционална 
корекция. Финансовите корекции се 
вписват в годишните отчети от 
управляващия орган за счетоводната 
година, през която е взето решението 
за отмяна.

заличава се

Or. fr

Изменение 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос от Фонда може да 
бъде повторно използван от 
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма 
при условията, посочени в параграф 4.

заличава се

Or. fr

Изменение 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос не може да бъде 
повторно използван за операция, 
която е предмет на корекции, или —
когато финансовата корекция се 
извършва за системна нередност — за 
всяка операция, засегната от 
системната нередност.

заличава се

Or. fr

Изменение 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Финансовата корекция, направена 
от Комисията, не засяга 
задължението на държавата членка 
за събиране на вземанията по 
настоящия член.

заличава се

Or. fr

Изменение 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 51 заличава се
Финансови корекции от страна на 
Комисията
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1. Комисията прави финансови 
корекции, като чрез актове за 
изпълнение отменя целия приноса на 
Съюза в дадена оперативна програма 
или част от него и извършва събиране 
от държавата членка с цел 
изключване от финансиране от Съюза 
на разходи, които са направени в 
нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза и 
национално законодателство, 
включително във връзка с 
недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите 
членки, открити от Комисията или 
от Европейската сметна палата.
2. Дадено нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза или на 
приложимото национално 
законодателство води до финансова 
корекция само когато е изпълнено 
едно от следните условия:
а) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху избора на 
управляващия орган на операция за 
получаване на подкрепа от Фонда;
б) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху размера на 
разходите, декларирани за 
възстановяване от бюджета на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се
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Or. fr

Изменение 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 53 заличава се
Процедура за финансови корекции от 
страна на Комисията
1. Преди да вземе решение за 
финансова корекция, Комисията 
открива процедурата, като 
информира държавата членка за 
предварителните заключения от 
своята проверка и изисква от 
държавата членка да представи 
коментарите си в срок от два месеца.
2. Когато Комисията предлага 
финансова корекция въз основа на 
екстраполация или на единна ставка, 
на държавата членка се предоставя 
възможност да докаже чрез проверка 
на съответната документация, че 
действителната степен на 
нередност е по-ниска от преценката 
на Комисията. Със съгласието на 
Комисията държавата членка може 
да ограничи обхвата на тази проверка 
до подходяща част или извадка от 
съответната документация. Освен в 
надлежно обосновани случаи, срокът, 
който се предоставя за тази проверка, 
не може да надвишава два месеца след 
двумесечния период, посочен в 
параграф 1.
3. Комисията взема предвид 
евентуалните доказателства, 
представени от държавата членка в 
сроковете, определени в параграфи 1 и 
2.



PE506.148v01-00 82/89 AM\928613BG.doc

BG

4. В случай че държавата членка не 
приеме предварителните заключения 
на Комисията, държавата членка се 
кани на изслушване от Комисията с 
цел да се гарантира, че цялата 
информация, която е от значение, и 
всички коментари са налице като 
основа за заключенията на 
Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция.
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 взима 
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 за покана за 
изслушване, изпратено от 
Комисията.
6. Когато Комисията или 
Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните отчети, изпратени на 
Комисията, произтичащата от това 
финансова корекция води до 
намаляване на подкрепата от Фонда 
за оперативната програма.

Or. fr

Изменение 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 54 заличава се
Възстановяване на суми в бюджета 
на Съюза — събиране
1. Дължимо възстановяване на суми в 
общия бюджет на Съюза се извършва 
преди крайната дата, посочена в 
нареждането за събиране, изготвено в 
съответствие с член 77 от 
Финансовия регламент. Датата, на 
която плащането е дължимо, е 
последният ден от втория месец след 
издаването на нареждането.
2. Всяко забавяне на 
възстановяването поражда лихва за 
просрочено плащане, която започва да 
тече от датата, на която то е 
дължимо, и приключва на датата на 
действителното плащане. Размерът 
на тази лихва е един и половина 
процентни пункта над прилагания от 
Европейската централна банка 
лихвен процент спрямо основните ѝ 
операции за рефинансиране в първия 
работен ден от месеца, в който 
попада датата, на която плащането 
е дължимо.

Or. fr

Изменение 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr
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Изменение 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 56 заличава се
Правила относно отмяната
1. Комисията отменя частта от 
сумата, изчислена в съответствие с 
втора алинея за дадена оперативна 
програма, която не е била използвана 
за плащане на първоначалното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетното задължение по 
оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 38 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с 
член 42.
За целите на отмяната Комисията 
изчислява размера на сумата, като 
прибавя една шеста от годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия размер на годишния принос за 
финансовата 2014 г., към всяко от 
бюджетните задължения за 
финансовите години от 2015 до 2020 г.
2. Чрез дерогация от параграф 1, първа 
алинея сроковете за отмяна не се 
прилагат за годишното бюджетно 
задължение, свързано с общата сума 
на годишния принос за 2014 г.
3. Ако първото годишно бюджетно 
задължение е свързано с общия размер 
на годишния принос за 2015 г., чрез 
дерогация от параграф 1 сроковете за 
отмяна не се прилагат за годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия годишен принос за 2015 г. В 
такива случаи Комисията изчислява 
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съответната сума съгласно 
параграф 1, първа алинея като 
прибавя една пета от годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия размер на приноса за 2015 г., 
към бюджетните задължения за 
всяка година от 2016 г. до 2020 г.
4. Частта от задълженията, която 
все още е неприключена към 31 
декември 2022 г., се отменя, ако някой 
от документите, изисквани по 
член 47, параграф 2, не е бил внесен в 
Комисията до 30 септември 2023 г.

Or. fr

Изменение 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 57 заличава се
Изключване от отмяна
1. Засегнатата от отмяната сума се 
намалява със сумите, които 
отговорната структура не е успяла да 
декларира пред Комисията поради:
а) спиране на операциите поради 
съдебно производство или обжалване 
по административен ред, което има 
суспензивно действие; или
б) причини, дължащи се на 
форсмажорни обстоятелства, които 
сериозно засягат изпълнението на 
цялата оперативната програма или 
на част от нея. Националните 
органи, които твърдят, че са били 
налице форсмажорни обстоятелства, 
доказват преките последствия от 
форсмажорните обстоятелства 
върху изпълнението на цялата 
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оперативната програма или на част 
от нея;
в) Намалението може да бъде 
поискано веднъж, в случай че 
спирането или форсмажорните 
обстоятелства са продължили до 
една година, или няколко пъти, в 
зависимост от продължителността 
на форсмажорните обстоятелства 
или броя на годините между датата 
на съдебното или административно 
решение, спиращо изпълнението на 
операцията, и датата на 
окончателното съдебно или 
административно решение.
2. До 31 януари държавата членка 
предава на Комисията информация 
относно посочените в параграф 1 
изключения за сумата, която е 
трябвало да бъде декларирана към 
края на предходната година.

Or. fr

Изменение 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 58 заличава се
Процедура за отмяна
1. Комисията своевременно 
информира държавата членка и 
управляващия орган, когато е налице 
риск от прилагане на отмяна по 
член 56.
2. Въз основа на информацията, с 
която разполага към 31 януари, 
Комисията уведомява държавата 
членка и управляващия орган относно 
размера на отмяната, до която е 
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довела информацията, с която тя 
разполага.
3. Държавата членка разполага с два 
месеца, за да се съгласи със сумата, 
която трябва да бъде отменена, или 
да представи коментари.
4. До 30 юни държавата членка 
представя на Комисията преразгледан 
план за финансиране, отразяващ за 
съответната финансова година 
намаления размер на подкрепата по 
оперативната програма. Ако планът 
не бъде представен, Комисията 
преразглежда плана за финансиране, 
като намалява приноса на Фонда за 
съответната финансова година.
5. Не по-късно от 30 септември 
Комисията изменя решението за 
приемане на оперативната програма 
чрез акт за изпълнение.

Or. fr

Изменение 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 60а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60а
Преходни разпоредби

Комисията предприема необходимите 
финансови и нормативни мерки, ако е 
необходимо чрез преразпределение на 
бюджета, предварително 
финансиране или удължаване на срока 
на действие на Регламент (ЕС) 
№ 121/2012, за да гарантира 
непрекъснатостта на програмата за 
ННЛ между 2013 и 2014 г. в случай на 
забавяне на прилагането на 
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настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Предложение за регламент
Член 61а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61а
Преходен период

— Държавите членки, желаещи да 
кандидатстват през 2014 г. за Фонда 
за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица, имат право да 
го сторят, като използват опростена 
процедура, при която:
i) държавите членки изпращат на 
Европейската комисия програма и 
нейните основни характеристики 
(цели, бенефициери, специфични 
изисквания по отношение на 
количеството на продуктите),
ii) Европейската комисия установява 
разпределението на ресурсите по 
държави членки, въз основа на 
гореспоменатите програми,
iii) държавите членки докладват 
относно хода на програмата и 
въздействието на разпределението;
— Европейската комисия доставя 
продоволствените помощи 
безплатно;
— опростената процедура се прилага 
до 31 декември 2014 г.

Or. en
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Изменение 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.1. План за финансиране на 
оперативната програма, в който се 
посочват годишните бюджетни 
задължения на Фонда и 
съответстващото им национално 
съфинансиране в оперативната 
програма (в евро)

заличава се

Or. es


