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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 

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

утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Държавите членки следва да 
гарантират последователното 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договорите 
за партньорство и програмите.

Or. en

Обосновка

При липса на конкретно предложение за кодекс на поведение причините за 
въвеждането на подобен инструмент, целта и естеството му, остават неясни.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбите, които се предлага да бъдат включени в ОСР, следва да бъдат приети 
от Европейския парламент и от Съвета в обикновена законодателна процедура.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство,
базиран на нейната Национална 
програма за реформи. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
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ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия и 
критерии за изпълнението им с цел да 
се гарантира, че са налице рамковите 
условия, необходими за ефективно 
използване на подкрепата на Съюза. 
Подобни предварителни условия 
следва да съответстват на 
ефективността на приноса на 
фондовете в приложимите случаи на 
инвестиции. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите, като 
надлежно се вземат предвид 
предишният опит и ситуацията в 
съответната държава членка. В 
случаите, в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Рамката на изпълнението следва да 
включва амбициозни, но реалистични 
общи и етапни цели и следва 
надлежно да взема предвид 
конкретните обстоятелства и 
естеството на намесата, предвидена 
от държавата членка. Комисията 
следва в сътрудничество с държавите 
членки да предприеме преглед на 
изпълнението два пъти по време на 
програмния период през годините, за 
които бъде постигнато взаимно 
съгласие между държавата членка и
Комисията. Следва да бъде предвиден 
резерв за изпълнение, който да бъде 
разпределен през годината, за която е 
постигнато взаимно съгласие между 
държавата членка и Комисията там, 
където са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Поради разнообразието на програмите 
по „Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.
Комисията следва да вземе предвид 
всички промени в икономическите и 
социалните обстоятелства, които 



PA\897903BG.doc 9/47 PE486.190v01-00

BG

могат да повлияят на постигането 
на етапните или общите цели.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и 
програмите с цел подкрепа на 
препоръките на Съвета за работа по 
макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена държава 
членка не предприеме ефективни 
действия в контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на отделните 
програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава и да отчитат нейната 
Национална програма за реформи.
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следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ 0,1 процента от 
средствата по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ следва да бъдат 
заделяни като резерв за изпълнение за 
всеки един от фондовете и всяка 
категория региони във всяка държава 
членка.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
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при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 6 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) За да се допълнят и изменят някои 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на кодекса на 
поведение спрямо целите и 
критериите в подкрепа на 
прилагането на партньорство, 
приемането на обща стратегическа 
рамка, на допълнителни правила за 
отпускане на средства от резерва за 
изпълнение, определението за площ и 
население, обхванати от стратегиите за 
местно развитие, подробни правила 
относно финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбинация от 
подкрепа, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят), 
правилата за определени видове 
финансови инструменти, създадени на 
национално, регионално, 
транснационално и трансгранично 
равнище, правилата, отнасящи се до 
споразуменията за финансиране, 
прехвърляне и управление на активи, 
договореностите за управление и 
контрол, правилата за исканията за 
плащане, както и установяването на 
система на капитализация на годишните 
вноски, определянето на единна ставка 

(88) За да се допълнят и изменят някои 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на 
допълнителните правила за отпускане 
на средства от резерва за изпълнение, 
индикативното определение за площ и 
население, обхванати от стратегиите за 
местно развитие, подробни правила 
относно финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбинация от 
подкрепа, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят), 
правилата за определени видове 
финансови инструменти, създадени на 
национално, регионално, 
транснационално и трансгранично 
равнище, правилата, отнасящи се до 
споразуменията за финансиране, 
прехвърляне и управление на активи, 
договореностите за управление и 
контрол, правилата за исканията за 
плащане, както и установяването на 
система на капитализация на годишните 
вноски, определянето на единна ставка 
за генериращите приходи операции, 
определянето на единна ставка, която се 
прилага на непреките разходи при 
безвъзмездни средства, въз основа на 
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за генериращите приходи операции, 
определянето на единна ставка, която се 
прилага на непреките разходи при 
безвъзмездни средства, въз основа на 
съществуващите методи и съответните 
ставки, приложими в политиките на 
Съюза, отговорностите на държавите 
членки по отношение на процедурата за 
докладване на нередности и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени суми, условията за обмен на 
информация за операциите, мерките за 
поддържане на достатъчна одитна следа, 
условията за извършване на национални 
одити, критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, установяването на общоприети 
носители на информация, както и 
критериите за въвеждане на ниво на 
финансова корекция, които да се 
прилагат. На Комисията следва също 
така да бъдат определени правомощия 
за изменяне на приложение V с оглед 
отчитането на бъдещите нужди от 
адаптиране. От особено значение е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително на 
експертно равнище.

съществуващите методи и съответните 
ставки, приложими в политиките на 
Съюза, отговорностите на държавите 
членки по отношение на процедурата за 
докладване на нередности и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени суми, условията за обмен на 
информация за операциите, мерките за 
поддържане на достатъчна одитна следа, 
условията за извършване на национални 
одити, критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, установяването на общоприети 
носители на информация, както и 
критериите за въвеждане на ниво на 
финансова корекция, които да се 
прилагат. На Комисията следва също 
така да бъдат определени правомощия 
за изменяне на приложение V с оглед 
отчитането на бъдещите нужди от 
адаптиране. От особено значение е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително на 
експертно равнище.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема, посредством 
актове за изпълнение, по отношение на 
всички фондове по ОСР, решения за 
одобряване на договорите за 
партньорство, за отпускане на средства 
от резерва за изпълнение и за 
преустановяване на плащанията, 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема, посредством 
актове за изпълнение, по отношение на 
всички фондове по ОСР, решения за 
одобряване на взаимно съгласуваните 
договори за партньорство, за отпускане 
на средства от резерва за изпълнение и 
за преустановяване на плащанията, 
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свързани с икономическите политики на 
държавите членки, а в случай на 
прилагане на отмяна — решения за 
изменяне на решенията за приемане на 
програмите, и по отношение на 
фондовете — решения, които посочват 
регионите и държавите членки, 
изпълнили критерия за инвестиции за 
растеж и работни места, решения, 
уреждащи годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения към държавите членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да се прехвърли от 
разпределените средства по фондове по 
ОСР на всяка държава членка на 
Механизма за свързване на Европа 
(CEF), решения за определяне на 
размера на сумата, която да се 
прехвърли от структурните фондове на 
всяка държава членка с разпределени 
средства за храна за нуждаещи се хора, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения за 
големи проекти, за планове за 
съвместно действие, за временно 
преустановяване на плащанията и за 
финансови корекции.

свързани с икономическите политики на 
държавите членки, а в случай на 
прилагане на отмяна — решения за 
изменяне на решенията за приемане на 
програмите, и по отношение на 
фондовете — решения, които посочват 
регионите и държавите членки, 
изпълнили критерия за инвестиции за 
растеж и работни места, решения, 
уреждащи годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения към държавите членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да се прехвърли от 
разпределените средства по фондове по 
ОСР на всяка държава членка на 
Механизма за свързване на Европа 
(CEF), решения за определяне на 
размера на сумата, която да се 
прехвърли от структурните фондове на 
всяка държава членка с разпределени 
средства за храна за нуждаещи се хора, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения за 
големи проекти, за планове за 
съвместно действие, за временно 
преустановяване на плащанията и за 
финансови корекции.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж са изразени като ключови 
действия за фондовете по ОСР, като за 
всяка тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и 

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документа, в който целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж са 
изразени като ключови действия за 
фондовете по ОСР, като за всяка 
тематична цел са определени ключови
действия под формата на препоръки, 
които следва да се вземат предвид от 
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механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза;

всеки фонд по ОСР в съответствие с 
инвестиционните приоритети, и 
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза при прилагане на 
член 174 от Договора;

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 24 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на фондовете по ОСР с цел 

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

да намалят административната тежест за 
бенефициерите, за националните, 
регионалните и местните публични 
органи и органите, действащи на 
различни нива на администрацията 
като управляващи органи.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

При липса на конкретно предложение за кодекс на поведение причините за 
въвеждането на подобен инструмент, целта и естеството му остават неясни.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Достъпност за хора с увреждания

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

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Част 2 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат — където 
е целесъобразно —макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни;

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат — където 
е целесъобразно —макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни в съответствие с 
приоритетите на държавите членки;

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Част 2 – член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите, за които се предлага да бъдат включени в ОСР, следва да бъдат 
приети от Европейския парламент и от Съвета в обикновена законодателна 
процедура.

Изменение 23
Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия, 
определени в общата стратегическа 
рамка, и целите, определени в 
препоръките за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора;

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия под 
формата на препоръки, определени в 
общата стратегическа рамка, и целите, 
определени в препоръките за отделните 
държави съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора, като се 
вземе предвид Националната 
програма за реформи на държавата
членка;

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) основните приоритетни области за 
сътрудничество, като се отчитат —
където е целесъобразно —
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v). основните приоритетни области за 
сътрудничество, като се отчитат —
където е целесъобразно —
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни в 
съответствие с приоритетите на 
държавите членки;

Or. en
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Изменение 25
Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 27
Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Част 2 – член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Част 2 – член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват дали 
предварителните условия, отнасящи 
се до ефективността на приноса на 
фондовете в приложимите случаи на 
инвестиции, са изпълнени.

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Част 2 – член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

0,1 % от средствата, отпуснати на всяка 
държава членка, с изключение на 
средствата, отпуснати на целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по дял V от 
Регламента за ЕФМДР, представляват 
резерв за изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

Or. en
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Обосновка

Предложената разпоредба буди сериозно безпокойство относно въздействието ѝ в 
рамките на цялостната организация на фондовете по ОСР, правомощията на 
Комисията, както и нивото на административна тежест върху държавите членки.

Изменение 34
Предложение за регламент
Част 2 – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията в сътрудничество с 
държавите членки предприема във всяка 
държава членка преглед на 
изпълнението на програмите спрямо 
рамката на изпълнението, определена в 
съответния договор за партньорство и в 
програмите. Прегледът на 
изпълнението се извършва два пъти 
по време на програмния период, като 
през следващите години следва да бъде 
взаимно съгласуван между държавата 
членка и Комисията. Методът за 
определяне на рамката на изпълнението 
е определен в приложение І.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 35
Предложение за регламент
Част 2 – член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на 
програмите на нивото на приоритетите 
въз основа на информацията и оценките, 
представени в докладите за напредъка, 

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

предадени от държавите членки през 
годините на преглед на изпълнението.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Част 2 – член 19 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Въз основа на окончателния преглед, 
предприет през годината на втория 
преглед на изпълнението, Комисията 
взема решение посредством актове за 
изпълнение за определяне за всеки фонд 
по ОСР и за всяка държава членка на 
програмите и приоритетите, по които са 
постигнати етапните цели, като взема 
предвид, наред с другото, външните 
условия и промените в БВП на ЕС и 
на съответната държава членка.
Държавите членки предлагат 
предоставянето на резерва за 
изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в решението на 
Комисията. Комисията одобрява 
изменението на съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава членка не подаде 
информация в съответствие с член 46, 
параграфи 2 и 3, резервът за изпълнение 
за съответните програми или 
приоритети не се отпуска.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай че вследствие на преглед на 
изпълнението, предприет в 
съответствие с параграф 2, са налице 
доказателства, че по даден приоритет не 
са постигнати почти никакви етапни
цели, определени в рамката на 
изпълнението, Комисията може да спре 
по дадения приоритет всички междинни 
плащания или част от тях в 
съответствие с процедурата, определена 
в правилата за отделните фондове и в 



PA\897903BG.doc 27/47 PE486.190v01-00

BG

съответствие с предишните 
коментари на Комисията.

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Част 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макроикономически условия Подпомагане на държавите членки с 
бюджетни затруднения

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7 и 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7, 7а
и 8.

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението, като се старае да 
избегне дублирането и 
допълнителната административна 
тежест.

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 и 
8, и се отчита подкрепата, използвана за 
постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата.

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

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 47
Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква лa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) адекватност на планираните 
мерки за осигуряване на достъпност 
за хората с увреждания;
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Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) подкрепа за изграждането на 
капацитет на социалните партньори 
и организациите на гражданското 
общество по отношение на 
участието на представители на 
уязвими групи;

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Част 2 – член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Част 2 – Член 58 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 

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

коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Част 2 – Член 58 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) възстановим данък добавена
стойност. Сумите за ДДС обаче са 
допустими, когато не са възстановими 
по националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е да се запазят настоящите правила за допустимост на ДДС, 
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за да се избегне допълнителното натоварване на бюджета и впоследствие — рискът 
от значителен спад в усвояването на фондовете от държавите членки. 
Допустимостта на невъзстановимия ДДС е много важна, главно за общините и 
регионите, особено по-слабо развитите, които в противен случай биха срещнали още 
по-големи трудности, отколкото през настоящия период.

Изменение 55
Предложение за регламент
Част 2 – Член 60 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 15 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 5 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Част 2 – Член 61 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 57
Предложение за регламент
Част 2 – Член 74 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от девет месеца, ако:

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от шест месеца, ако:

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Част 3 – Член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 017 
EUR) за по-силно развитите региони;

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 017 
EUR) за по-силно развитите региони,
като специално внимание се отделя 
на възможните изключения в случай 
на национална столица с висока 
гъстота на населението и 
изключителна концентрация на 
жители от страната, въз основа на 
договора за партньорство;

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони, 40 % за 
регионите в преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на ЕСФ. 

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони, 40 % за 
регионите в преход и 45 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на ЕСФ. 
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За целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава членка по 
линия на [финансовия инструмент 
„Храна за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

За целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава членка по 
линия на [финансовия инструмент 
„Храна за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

Or. en

Обосновка

При липса на конкретни данни, които обосновават предложените големи разлики 
между цифрите, като се вземат предвид разликите между държавите членки, за 
предпочитане е настоящата гъвкавост да се запази. Средствата, отпуснати на 
отделните фондове, следва да се съгласуват в договора за партньорство въз основа на 
Националната програма за реформи и други свързани програми и стратегии на 
държавата членка.

Изменение 60
Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. 0,1 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 

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

първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 6 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 62
Предложение за регламент
Част 3 – Член 86 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще се 
изпълняват интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 

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

средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № [ЕФРР] и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 66
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 2 – буква е) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 68
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Част 3 – Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) описание на конкретни действия 
за осигуряване на достъпност за 
хората с увреждания по време на 
подготовката, проектирането и 
изпълнението на оперативната 
програма;

Or. en

Изменение 70
Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 71
Предложение за регламент
Част 3 – член 89 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Част 3 – Член 95 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) анализ на въздействието на 
съвместния план за осигуряване на 
достъпност за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 73
Предложение за регламент
Част 3 – Член 100 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en



PA\897903BG.doc 41/47 PE486.190v01-00

BG

Изменение 74
Предложение за регламент
Част 3 – Член 101 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 101 – алинея 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 76
Предложение за регламент
Част 3 – Член 101 – алинея 3 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Част 3 – Член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Част 3 – Член 106 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационната стратегия следва 
да бъде достъпна за хората с 
увреждания.

Or. en
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Изменение 79
Предложение за регламент
Част 3 – член 108 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Част 3 – Член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 81
Предложение за регламент
Част 3 – Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 82
Предложение за регламент
Част 3 – Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 83
Предложение за регламент
Част 3 – Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 84
Предложение за регламент
Част 3 – Член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която 
не е била използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората

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

финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било изпратено заявление за плащане 
в съответствие с член 126, съставено в 
съответствие с член 121.

Or. en

Обосновка

В съответствие с обосновката на измененията на член 124 следва да се осигури по-
голяма гъвкавост за държавите членки и по отношение на отмяната. Освен това 
следва да се гарантира по-добра предвидимост като основен принцип на новата 
законодателна рамка.

Изменение 85
Предложение за регламент
Част 3 – Член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 89
Предложение за регламент
Приложение – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en


