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КРАТКА ОБОСНОВКА

Структурните фондове са един от най-съществените инструменти на ЕС за 
осъществяване на договорените цели на политиката на ЕС в областта на енергетиката, 
иновациите, изследванията, телекомуникациите и МСП посредством стратегически 
финансови инвестиции. Нашата комисия проявява следователно задълбочен интерес и 
ангажимент във връзка с правилното набелязване на целите и инвестиционните 
приоритети на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г. Освен това, 
ние трябва да гарантираме, че инвестициите чрез структурните фондове са адекватно 
координирани с останалите програми на Общността, по-специално „Хоризонт 2020”, 
МСЕ и COSME и че взаимодействието между отделните фондове се експлоатира 
възможно най-добре.

С оглед уточняване на целите и инвестиционните приоритети и подобряване 
координацията и правилното прилагане на фонда вашият докладчик предлага редица 
изменения в общоприложимите разпоредби, но също така и в разпоредбите относно 
ЕФРР и Кохезионния фонд.

Вашият докладчик счита, че общата стратегическа рамка, включваща някои 
съществени елементи за насоките и правилата, които са общи за всички средства, 
предназначени за регионалната политика, следва да бъде предмет на разглеждане и 
одобрение от Парламента и Съвета при възможно най-голямо сътрудничество от страна 
на институциите на Общността.

Предвид това, вашият докладчик би желал да остави решението на този въпрос на 
водещата комисия, като вие същевременно ще откриете в становището:
- изменения, които ясно очертават приложното поле на общата стратегическа 

рамка, тъй като тя превежда единствено на оперативното равнище целите и 
инвестиционните приоритети, както е определено в основните актове

- изменения в ЕФРР и Кохезионния фонд, с които се цели по-добро определяне на 
инвестиционните приоритети, почти чрез заместване на ключовите действия, 
запланувани в работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 61 
окончателен).

С това вашият докладчик би желал да гарантира, че стратегическите цели и ключовите 
инвестиционни приоритети на структурните фондове ще бъдат обсъдени и по тях ще 
бъде взето решение от съзаконодателя.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
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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) 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; счита, че структурните 
фондове следва да се използват в 
пълна степен в подкрепа на 
изграждането на капацитет в 
регионите посредством целеви 
дейности, които имат за цел 
създаването на центрове за високи 
постижения, модернизирането на 
университети, закупуването на 
научно оборудване, преноса на 
технологии на местно равнище, 
подпомагането на новосъздадени 
предприятия и създаването на нови 
дружества и взаимодействието 
между промишлеността и научните 
среди на местно равнище; счита, че 
това ще разкрие възможности за 
високи постижения, което ще доведе 
до участието в пълна степен на тези 
региони в „Хоризонт 2020“ въз основа 
на качество и високи постижения; 
като следствие от ,Хоризонт 2020“ 
структурните фондове могат да се 
използват за финансиране или 
съфинансиране на последващите в 
рамките на „Хоризонт 2020“ 
изследователски проекти и да 
осигурят такава стойност на 
изследователските резултати, че да 
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насърчат лесния достъп до знания 
или да улеснят разпространяването 
на придобитите знания чрез тяхното 
пряко икономическо или обществено 
приложение;

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) С оглед увеличаване на 
взаимодействието между 
структурните фондове и другите 
програми на Общността Комисията 
следва да изготви и да актуализира 
редовно онлайн инвентар на 
предложенията за проекти за 
програми на Общността, които са 
били положително оценени, но не 
разполагат или не са постигнали 
достатъчна степен на финансиране 
от Общността.  Държавите членки 
следва да преценят при 
разглеждането дали релевантните за 
тях предложения за проекти в този 
инвентар могат да бъдат включени в 
техните оперативни програми.

Обосновка

Това ново съображение отразява предложението за въвеждане на „печат за 
отличие" за отличаващите се проекти или демонстрационни или пилотни съоръжения 
(въведени в програми като „Хоризонт 2000”, МСЕ и COSME), които не са били 
финансирани в достатъчна степен от европейските фондове и които държавите 
членки биха могли да финансират от структурните фондове. Все пък, първата 
стъпка би била предоставянето на разположение на тази информация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17
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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, 
които да имат тясна значима връзка 
с ефективното използване на 
фондовете по ОСР и пряко 
въздействие върху него, 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 разгледа 
възможността за спиране на
плащанията към програмата.

Обосновка

Понякога определено предварително условие може да не зависи от преките действия 
на лицето или органа, управляващи програмата.

Изменение 4

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 

(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 
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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.

държавите-членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. 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. Ако тези корекции или 
спиране на плащанията се прилагат 
към държава членка, която е 
изправена или е в опасност да се 
изправи пред сериозни затруднения 
във връзка с финансовата си 
стабилност, тези бюджетни 
кредити могат да бъдат 
предоставени на държавата членка в 
отделна програма за растеж, 
управлявана от Комисията. Това 
следва да бъде осъществено на 
основата на съответните програми, 
като в същото време се вземат 
предвид приоритетите, които 
гарантират максимална 
икономическа ефективност. Целта 
на тази мярка е да се избегне по-
нататъшно задълбочаване на 
икономическите затруднения.

Изменение 5

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 

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

ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности. 
В случаите когато въпреки засиленото 
използване на фондовете по ОСР дадена 
държава-членка не предприеме 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическо управление, 
Комисията следва да има правото да 
спре всички или част от плащанията и 
поетите задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на отделните 
програми за работа по икономическата и 
социалната ситуация в съответната 
държава-членка и предишните 
изменения на договора за партньорство. 
Когато взема решение за спиране, 
Комисията следва също така да зачита 
равното третиране на държавите-членки 
и да отчита по-специално 
въздействието, което спирането ще има 
за икономиката на съответната държава-
членка. Спиранията следва да се 
отменят и фондовете да се предоставят 
отново на съответната държава-членка 
веднага щом държавата-членка 
предприеме необходимото действие.
Ако за повече от три месеца държава 
членка не предприеме адекватни 
мерки, Комисията може да 
предостави контролиран достъп до 
спрените фондове по програма, 
ръководена от нея. Това следва да бъде 
основано на приоритетите за 
максимална подкрепа за растеж, 
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например за икономическа 
инфраструктура, за да се 
предотвратят по-големи вреди за 
регионалната икономика и 
социалното положение.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) По искане на заинтересованата 
държава членка Комисията следва да 
приеме решение ad hoc, с което да 
определи реда и условията, 
приложими за тази програма, на 
основата на бюджетните кредити, 
произтичащи от корекциите и 
спиранията на плащанията от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа.

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа и дават 
възможност да се достигне до по-
широк кръг потенциални 
бенефициери.
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Обосновка

За по-голяма яснота на съответното понятие.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете по ОСР на 
финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите.

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете по ОСР на 
финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите. Тези разпределени за 
ОСР ресурси и наследените средства 
следва да бъдат достъпни за 
държавите членки, които изпитват 
значителни затруднения по 
отношение на своята финансова 
стабилност, съвместно с други 
налични средства, например от 
финансови корекции, под 
управлението на Комисията и като се 
вземат предвид приоритетите, 
които насърчават растежа в най-
голяма степен.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) При оценката на големи 
проекти Комисията следва да 
разполага с цялата необходима 
информация, за да прецени дали 
финансовият принос от фондовете 
няма да доведе до значителна загуба 
на работни места в съществуващите 
обекти, с цел да се гарантира, че 
финансирането от Общността не 
подкрепя преместването на дейност в 
Европейския съюз.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 41 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) Призовава да се отчита 
фактът, че във връзка с отпускане на 
преки субсидии за предприятия 
политиката на сближаване, по-
специално по отношение на големи 
предприятия, благоприятства по-
скоро въздействието на странични 
фактори, а не въздействието на 
местно равнище, и следователно 
изисква безвъзмездното финансиране 
за големи частни предприятия да се 
съсредоточи върху инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност или по-често да се 
предоставя непряко посредством 
финансиране за инфраструктури;

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 41 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41в) Освен това призовава за 
включването на ясни разпоредби в 
общия регламент за структурните 
фондове, които изключват 
предоставянето на всякакво 
финансиране от ЕС за преместване 
на дейност в рамките на Съюза, 
значително понижават прага за 
преразглеждане на този вид 
инвестиции до 10 милиона, 
изключват големите предприятия от 
предоставянето на преки субсидии и 
поставят ограничение от 10 години 
върху продължителността на 
операциите;

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 86 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86а) В случай, че държавите членки 
са изпаднали или са застрашени да 
изпаднат в тежко финансово 
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положение и вече получават мерки за 
подкрепа съгласно член 22, параграф 1, 
Комисията може, при поискване, да 
предостави на държавата членка 
коригирано и/или възстановено
финансиране от фондовете и/или 
печалба от лихви или други 
приходи/компенсация при централно 
управление съгласно член 53а от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
в отделна програма, в която се 
обръща специално внимание на 
инвестициите, насочени към растеж, 
и по-специално проекти за 
икономическа инфраструктура.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 86 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86б) За да не се утежнява 
допълнително финансовото 
положение на държавите членки, 
които вече са изпаднали или са 
застрашени да изпаднат в тежко 
финансово положение, Комисията 
следва да предостави възможно най-
скоро, по искане на заинтересованите 
държави членки и под свое собствено 
управление, достъп до 
възстановените или спрени фондове 
чрез отделна програма, която 
практически да насърчава растежа, 
например чрез развитие на 
икономическата инфраструктура.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 87
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. За проекти на 
стойност нас 10 милиона евро от 
Комисията се изисква да извърши 
задължителен одит. Независимо от 
това, следва да бъде възможно одити да 
се провеждат във всеки момент, в 
случай че са налице доказателства за 
нередност, преместване на дейност 
или измама или като част от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които одитиращият орган е 
доказал през предишния финансов 
период, че може да се разчита на него.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите-членки и — в случай на 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
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отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава-членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава-членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Изменение 17

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, 

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 
съответните Интегрирани насоки и 
препоръките за отделните държави, 
изготвени съгласно член 121, параграф 2 
от Договора, и съответните препоръки 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
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параграф 4 от Договора. параграф 4 от Договора въз основа на 
националните програми за реформи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 
по ОСР е съгласувана със съответните 
политики и приоритети на Съюза и 
допълва другите финансови 
инструменти на Съюза, като отчита 
специфичния контекст за всяка 
държава членка.

Изменение 19

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепата от фондовете по ОСР се 
реализира в тясно сътрудничество 
между Комисията и държавите членки.

3. Подкрепата от фондовете по ОСР се 
реализира в тясно сътрудничество 
между Комисията и държавите членки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Изменение 20

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
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изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията.

изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията, 
както и програмата за подпомагане 
на държавите членки, които 
изпитват финансови затруднения, 
посочена в член 22, параграф 2а.

Изменение 21

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефикасността и 
ефективността на фондовете по ОСР 
чрез гарантиране постигането на 
предложените цели и чрез 
мониторинг, докладване и оценка, 
както и прозрачност на процесите за 
подбор, като подчертават 
необходимостта от публично 
оповестяване на обосновките.

Изменение 22

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира, в 
съответствие с член 4, параграф 4,
партньорство със съответните 
местни и регионални органи и със 
следните партньори:
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Изменение 23

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на 
подготовката, изпълнението и 
оценяването на оперативните програми 
се гарантира равенството между 
мъжете и жените и съвместяването на 
семейния и професионалния живот, с 
цел да се увеличи заетостта сред 
жените, и че задължително се 
отчитат социалните аспекти на пола.

Изменение 24

Предложение за регламент
Част 2 – член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в член 11 от 
Договора.

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 
интегрирано устойчиво развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за опазване и подобряване на 
околната среда, както е предвидено в 
членове 11 и 19 от Договора, като се 
взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“ и 
необходимостта да се избягват 
бъдещи външни разходи за 
европейското общество.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

конкурентоспособността на 
европейските предприятия, и по-
специално на микро-, малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Изменение 26

Предложение за регламент
Част 2 – Член 9 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори;

(4) подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори с ниски емисии на 
замърсителите с най-голямо 
въздействие;

Обосновка

За включване в намаляването на замърсяването всички замърсители, не само 
въглерода.

Изменение 27

Предложение за регламент
Част 2 – Член 9 – параграф 1 – точка 5 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) увеличаване на енергийната 
ефективност във всички сектори, и 
по-специално в строителния и 
жилищния сектор;

Изменение 28

Предложение за регламент
Част 2 – Член 9 – параграф 1 – точка 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) опазване на околната среда и 
културното наследство и насърчаване 
на ефективността на ресурсите, както и 
тяхното ефективно управление чрез 
адекватно включване на частния 
сектор;

Изменение 29

Предложение за регламент
Част 2 – Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

(7) насърчаване на интермодалния 
устойчив транспорт и мобилността с 
акцент върху премахването на 
участъците с недостатъчен капацитет и 
изграждане на липсващите 
трансгранични връзки в устойчивите 
и интермодални транспортни
инфраструктури;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и 
подпомагане на трудовата мобилност;

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

Изменение 31

Предложение за регламент
Част 2 – Член 9 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) повишаване на институционалния 
капацитет, ефективна публична 
администрация и осигуряване на 
стратегическа ориентация за 
териториално развитие по 
стратегията Европа 2020 на всички 
равнища на управление чрез 
Териториалната програма на 
Европейския съюз.

Обосновка

Наличието на техническа помощ следва също така да улесни стратегическата 
намеса отдолу нагоре. Териториалната програма 2020, одобрена от държавите 
членки през 2011 г. предоставя много полезни препоръки по отношение на 
териториалното развитие в ЕС.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) задълбочаващо се икономическо, 
социално и териториално 
сближаване;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъде насърчено С оглед да бъде насърчено 
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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. 

хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза целите, 
инвестиционните приоритети 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, както е определено във всеки 
регламент за ОСР.

Стратегията трябва да бъде 
изработена при провеждането на 
диалог с органите на държавите 
членки, отговарящи за прилагането 
на регионалната политика на ЕС, 
така че да се гарантира общ и 
споделен подход.

Обосновка

Общата стратегическа рамка превежда единствено на оперативно равнище целите и 
инвестиционните приоритети, както са определени в основните актове. 

Препоръчително е да се поддържа непрестанен диалог със съответните органи, 
отговарящи за прилагането.

Изменение 35

Предложение за регламент
Част 2 – Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) за всяка тематична цел и в 
съответствие с инвестиционните 
приоритети на всеки фонд по ОСР —
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки от фондовете по 
ОСР; 

Обосновка

Общата стратегическа рамка превежда единствено на оперативно равнище целите и 
инвестиционните приоритети, както са определени в основните актове.

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 11 – параграф 1 – буква г)

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 и реките или 
взаимодействията;

Изменение 37

Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 38

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 142 относно общата 
стратегическа рамка в 3-месечен срок 
от приемането на настоящия 
регламент.

Общата стратегическа рамка се 
прилага към настоящия регламент.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегиран акт в съответствие с член 
142 преразгледана обща 
стратегическа рамка.

При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията може, 
по искане на законодателния орган, да 
му представи предложение за 
изменение.

Изменение 40

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 30 септември 2013 г. всяка държава 
членка подготвя, с подкрепата и 
сътрудничеството на Комисията,
договор за партньорство за периода 
1 януари 2014—31 декември 2020 г.

Изменение 41

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с член 4, 
параграф 4 договорът за партньорство 
се изготвя от държавите членки в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5. Договорът за 
партньорство се подготвя в диалог с 
Комисията.

Изменение 42
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Предложение за регламент
Част 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква а) – подточка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 43

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква а) – подточка (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) ориентировъчния размер на 
отпусната подкрепа от Съюза по 
тематични цели на национално равнище 
за всеки от фондовете по ОСР, както и 
общия ориентировъчен размер на 
подкрепата, предвидена за цели във 

(iv) ориентировъчния размер на 
отпусната подкрепа от Съюза по 
тематични цели на национално и 
регионално равнище за всеки от 
фондовете по ОСР, както и общия 
ориентировъчен размер на подкрепата, 
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връзка с изменението на климата; предвидена за цели във връзка с 
изменението на климата;

Обосновка

Важно е отпускането на подкрепа на регионално равнище за тематичните цели да 
бъде разбрано.

Изменение 45

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 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 и реки 
и съществуващото взаимодействие;

Изменение 46

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква б) – подточка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) механизмите на национално и 
регионално ниво, с които се гарантира 
координацията между фондовете по 
ОСР и координацията с други 
инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, и с ЕИБ;

(i) механизмите, структурите и 
органите на национално и регионално 
ниво, с които се гарантира 
координацията между фондовете по 
ОСР и координацията с други 
инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, и с ЕИБ; по 
отношение на координацията с други 
инструменти за финансиране на 
Съюза следва да бъдат посочени 
структурите, които гарантират 
стратегическото определяне на 
приоритетите за различните 
инструменти. Подобни структури 
следва също така да се стремят да 
избегнат дублиране на усилията, да 
определят областите, за които е 
необходима допълнителна финансова 
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подкрепа и да предоставят 
последователни и рационализирани 
възможности за финансиране за 
бенефициентите.

Обосновка

Това допълнение е вдъхновено от обяснението, дадено в работния документ на 
службите на Комисията (SWD(2012) 61 окончателен), относно това как следва да 
функционира координацията с други инструменти за финансиране на Съюза. Тези 
елементи, които са съществени за успешното прилагане на структурните фондове, 
следва да бъдат разгледани в основния акт.

Изменение 47

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 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 регионите 
с географски райони, които са най-
тежко засегнати от бедност или 
региони, изправени пред демографски 
предизвикателства, 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;

Изменение 48

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) интегрирана стратегия за 
развитие на регионална 
инфраструктурата, по-специално 
интегрирано използване на фондовете 
по ОСР, Механизма за свързване на 
Европа и средствата за 
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трансевропейски мрежи, със 
специално внимание към 
трансграничните връзки и 
регионалните връзки към 
транснационални транспортни оси;

Изменение 49

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква г) – подточка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) консолидирана таблица на 
определените в програмите етапни цели 
и целеви за рамката на изпълнението, 
посочена в член 19, параграф 1, заедно с 
методологията и механизма, с които се 
гарантира съгласуваността между 
програмите и фондовете по ОСР;

(i) консолидирана таблица на 
определените в програмите измерими 
качествени и количествени етапни 
цели и целеви за рамката на 
изпълнението, посочена в член 19, 
параграф 1, заедно с методологията и 
механизма, с които се гарантира 
съгласуваността между програмите и 
фондовете по ОСР;

Изменение 50

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

Изменение 51

Предложение за регламент
Част 2 – член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 52

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 
договора за партньорство не по-късно от 
четири месеца след подаването му от 
държавата членка, след което
направените от Комисията коментари са 
отчетени. Въпросната държава членка 
и Комисията си сътрудничат с цел 
приемане на договора за 
партньорство възможно най-бързо. 
Във всеки случай максималният 
период за одобрение на договора за 
партньорство не е по-дълъг от шест 
месеца след предаването му на 
държавата членка. Договорът за 
партньорство не може да влиза в сила 
по-рано от 1 януари 2014 г.
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Изменение 53

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. Тези 
предварителни условия трябва да 
бъдат тясно свързани с 
ефективността на фондовете по 
ОСР.

Изменение 54

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях до удовлетворителното завършване 
на действията за изпълнение на 
предварителните условия. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията. 

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
реши да спре всички междинни 
плащания към програмата по 
отношение на средствата, отнасящи 
се за сектора, засегнат от условие,
или част от тях до удовлетворителното 
завършване на действията за 
изпълнение на предварителните 
условия. Неизпълнението на действията 
за удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията. По отношение на 
държавите членки, изложени на 
опасност от финансови затруднения 
или засегнати от тях, се прилага член 
22, параграф 2а (заявление за 
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специална програма, ръководена от 
Комисията)

Обосновка

В договора за партньорство следва ясно да бъде описано пропорционалното 
разпределение на отговорностите между Комисията, държавата членка и 
управляващия орган по отношение на прилагането на механизма.  

Тъй като условията включват и система за налагане на санкции, те следва да бъдат 
тясно свързани с прилагането на политиката на сближаване и с целите на 
оперативните програми.  Условията, установени на равнище ЕС, може да не 
отчитат други променливи, свързани с конкретния местен или регионален контекст, 
които са от съществено значение за успеха на операциите.

Изменение 55

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.

заличава се

Изменение 56

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, 
предадени от държавите-членки през 

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

Изменение 57

Предложение за регламент
Част 2 – Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Изменение 58

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки, които 
отговарят на едно от условията, 
определени в член 22, параграф 1, 
буква а), б) или в), могат, с цел 
стабилизиране на икономическото си 
положение и предотвратяване на 
унищожителни финансови загуби, да 
призоват Комисията да създаде 
специална програма посредством акт 
за изпълнение, посочен в член 53а от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности 1
(централно управление), 
гарантирайки, че плащанията на 
въпросната държава членка, които са 
били прекратени или отнети, се 
използват възможно най-бързо за 
постигане на целите, определени в 
член 21, параграф 4 от настоящия 
регламент с цел увеличаване до най-
голяма степен на въздействието на 
финансирането върху растежа и 
конкурентоспособността; 
_________
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1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Изменение 59

Предложение за регламент
Част 2 – член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, които 
отговарят на едно от условията, 
определени в член 22, параграф 1, 
буква а), б) или в), могат, с цел 
стабилизиране на икономическото си 
положение и предотвратяване на 
унищожителни финансови загуби, да 
призоват Комисията да създаде 
специална програма посредством акт 
за изпълнение, посочен в член 53а от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности 1
(централно управление), 
гарантирайки, че плащанията на 
въпросната държава членка, които са 
били прекратени или отнети, се 
използват възможно най-бързо за 
постигане на целите, определени в 
член 21, параграф 4 от настоящия 
регламент с цел увеличаване до най-
голяма степен на въздействието на 
финансирането върху растежа и 
конкурентоспособността;
1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Изменение 60

Предложение за регламент
Част 2 – член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 

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

правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, съответните 
препоръки за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и препоръките на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, въз основа на Националните 
програми за реформи, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите Й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства. Процесът, 
предшестващ решението, следва да 
бъде прозрачен.

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас; гарантирането на 
равенството между половете следва 
да бъде преследвано в хода на 
сформирането на групата.

Изменение 62

Предложение за регламент
Част 2 – член 37 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, които се 
намират в затруднено финансово 
положение и отговарят на едно от 
условията, определени в член 22, 
параграф 1 влагат, с подкрепата на 
Комисията при необходимост, 
интерес и други печалби с оглед 
възможно най-голямо увеличаване 
растежа и конкурентоспособността 
и по-специално в инфраструктурни 
проекти, които носят ползи за 
икономиката.

Изменение 63

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 38 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инфраструктурни проекти.

Изменение 64

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, които се 
намират в затруднено финансово 
положение и отговарят на едно от 
условията, определени в член 22, 
параграф 1 използват, с подкрепата 
на Комисията при необходимост, 
ресурите, посочени в първите два 
параграфа на настоящия член, с оглед 
възможно най-голямо увеличаване 
растежа и конкурентоспособността 
и по-специално в инфраструктурни 
проекти, които носят ползи за 
икономиката.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се 
намират в затруднено финансово 
положение и отговарят на условията, 
определени в член 22, параграф 1 
следва, с подкрепата на Комисията 
при необходимост, да инвестират 
ресурите, посочени в първите два 
параграфа на настоящия член, с оглед 
възможно най-голямо увеличаване 
растежа и конкурентоспособността 
и по-специално в инфраструктурни 
проекти, които носят ползи за 
икономиката.

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас. Гарантирането на 
равенството между половете следва 
да бъде преследвано в хода на 
сформирането на комитета.

Изменение 67

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Публикува се обобщение за 
гражданите на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади 
за изпълнението.

8. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен и междинен доклад относно 
начина на използване на средствата и 
постигането на стратегическите 
цели на Съюза интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение 68

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки извършват 
предварителни оценки за подобряване 
на качеството на проектирането на всяка 
програма.

1. Държавите членки извършват, в 
сътрудничество с Комисията и под 
нейно ръководство, предварителни 
оценки за подобряване на качеството на 
проектирането на всяка програма

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 48 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 70
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Предложение за регламент
Част 2 – член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 71

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията или от 
нейно име фондовете по ОСР могат да 
подкрепят мерки за подготвителна 
помощ, помощ за мониторинг, 
административна и техническа помощ, 
мерки за оценка, мерки за одит и 
контрол, необходими за изпълнението 
на настоящия регламент.

По инициатива на Комисията или от 
нейно име или по искане на дадена 
държава членка след одобрение от 
страна на Комисията фондовете по 
ОСР могат да подкрепят мерки за 
подготвителна помощ, помощ за 
мониторинг, административна и 
техническа помощ, мерки за оценка, 
мерки за одит и контрол, необходими за 
изпълнението на настоящия регламент.

Изменение 72

Предложение за регламент
Част 2 – параграф 51 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) мерките, свързани с анализа на 
съответните текущи проекти в други 
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програми на Общността, като 
Рамковата програма за НИРД, МСЕ 
или Програмата за 
конкурентоспособност и иновации, 
както и предложения за проекти за 
тези програми, които са получили 
положителна оценка, но не са 
получили финансиране от 
Общността поради бюджетни 
ограничения;

Изменение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 74

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията и всяка една от 
държавите членки носят съвместна 
отговорност за постигането на 
определените цели и за доброто 
управление на средствата.

Изменение 75

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 76

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато дадена държава членка, 
която е в затруднено финансово 
положение, отговаря на едно от 
условията, посочени в член 22, 
параграф 1 Комисията следва, при 
необходимост и чрез делегирани 
актове, да изготви отделна програма, 
която да бъде изпълнявана 
централизирано в съответствие с 
член 53а от Регламент 1605/2002 на 
Съвета за целите на 
консолидирането на средствата, 
които са били спрени и/или 
възстановени, и доходи от лихви или 
неизползвани средства на 
съответната държава членка и 
тяхното използване за насърчаване на 
растежа и икономическите 
постижения възможно най-
ефективно, по-специално чрез 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката;

Изменение 77

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Когато държавите членки, които 
се намират в затруднено финансово 
положение отговарят на едно от 
условията, определени в член 22, 
параграф 1 спряното финансиране се 
инвестира по програма, изготвена 
чрез делегирани актове и изпълнявана 
от Комисията съгласно разпоредбите 
на член 53а от Регламент (ЕО, 
Евратом) №1605/2002 на Съвета, 
така че да се отдаде възможно най-
голямо предимство на насърчаването 
на растежа и икономическото 
развитие и по-специално в 
инфраструктурни проекти, които са 
от полза за икономиката с оглед 
предотвратяване нанасянето на 
всякакви допълнителни щети от 
икономическо естество на регионите;

Изменение 78

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-слабо развитите региони, които 
са получили подкрепа по тази 
категория за срок по-дълъг от два 
периода на финансиране, но 
независимо от получаването на 
максимална степен на подкрепа не са 
успели да постигнат какъвто и да е 
значителен напредък в тяхното 
икономическо, социално и екологично 
състояние, се зачисляват в категория, 
която се нуждае от по-висока степен 
на съфинансиране на национално 
равнище за следващия период;

Изменение 79
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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 % за по-силно развитите 
региони;

Изменение 80

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 21,19 % (т.е. общо 68 710 486 782 
EUR) за държавите-членки, подкрепяни 
от Кохезионния фонд;

г) 21,19 % за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд;

Изменение 81

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 EUR)
като допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в член 
349 от Договора, и регионите от ниво 2 
по NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

д) 0,29 % като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

Изменение 82

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички региони, чийто БВП на глава 
от населението е под 75 % от средния 
БВП на ЕС—25 през референтния 

Всички региони, които са подкрепяни 
по цел „Сближаване” и чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
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период, но чийто БВП на глава от 
населението е над 75 % от средния БВП 
за ЕС—27, получават средства от 
структурните фондове, равни на най-
малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 2007—
2013 г. средства.

средния БВП за ЕС—27, получават 
средства от структурните фондове, 
равни на най-малко две трети от размера 
на разпределените им за периода 2007—
2013 г. средства

Изменение 83

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед намаляване на различията в 
средните нива на интензитета на 
помощта на глава от населението, 
които могат да възникнат при някои 
държави членки в сравнение с периода 
2007-2013 се въвеждат подобни 
ставки за отпускането на 
финансиране за периода 2014-2020 г., 
които да са най-малко на равнището 
на тези за периода 2007-2013 г. по 
отношение на методологията за 
изчисляване, заложена н приложение 
ІІ от Регламент (ЕО) №1083/2006 на 
Съвета. Равнището на горната 
граница се намалява съгласно 
изключването на средствата за 
рибното стопанство и за развитие на 
селските райони.

Обосновка

Въвеждането на единната ставка за горна граница от 2.5% не предоставя гъвкавост 
за отразяването на различията между отделните държави членки по отношение на 
степента на усвояване и равнището на развитие и, като последица от това, би имало 
отрицателно въздействие върху малките и по-слабо развитите региони, чиито 
икономики са сериозно пострадали от финансовата и икономическата криза през 
периода 2008-2010 г.

Изменение 84
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Предложение за регламент
Част 3 – параграф 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет, степен на 
заетост сред активното население и 
ниво на безработица за по-слабо 
развитите региони и за регионите в 
преход;

Изменение 85

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове за 
по-слабо развитите региони, 40 % за 
регионите в преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата за 
дадена държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

Изменение 86

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че договорите за 
партньорство и оперативните 
програми осигуряват ефективни и 
ефикасни средства за свързване на 
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средствата от структурните 
фондове и от Кохезионния фонд 
заедно, както и с Механизма за 
свързване на Европа и разпоредбите 
относно Трансевропейската 
транспортна мрежа;

Изменение 87

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 88

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните средства, 
налични за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г. (т.е. общо 11 700 000 004 
EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 7 % от глобалните средства, налични 
за поемане на бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 г.

Изменение 89

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава членка 
за по-слабо развитите региони, 

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава членка 
за по-слабо развитите региони, 
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регионите в преход и за по-силно 
развитите региони, не могат да се 
прехвърлят между отделните категории 
региони.

регионите в преход и за по-силно 
развитите региони, като общо правило
не могат да се прехвърлят между 
отделните категории региони.

Изменение 90

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 
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.

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава-членка при 
първото Й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 30 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Изменение 91

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата, набелязани в 
съответните специфични за 
отделните държави препоръки съгласно 
член 121, параграф 2 и в препоръките на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, въз основа на 
националните програми за реформи, 
като се отчитат Интегрираните насоки и 
националната и регионалната 
специфика;
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Изменение 92

Предложение за регламент
Част 3 – параграф 87 – параграф 2 – буква в) – подточка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 
други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с ЕИБ;

(i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД, Механизма за 
свързване на Европа и координацията с 
други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с ЕИБ;

Изменение 93

Предложение за регламент
Част 3 – параграф 87 – параграф 2 – буква в) – подточка (vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 94

Предложение за регламент
Част 3 – параграф 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi a) идентифицирането на области, в 
които ще бъдат подкрепяни 
трансгранични инфраструктурни 
връзки и/или регионални връзки;

Изменение 95

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква ж) – подточка ii а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) планираното свързване на 
средствата от структурните 
фондове и Кохезионния фонд с други 
финансови инструменти, особено 
Механизма за свързване на Европа;

Изменение 96

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) описание на конкретните действия за
отчитане при подбора на операции на 
изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, смекчаване на изменението 
на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и 
управление на риска;

(i) описание на конкретните действия за 
отчитане при подбора на операции на 
изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, опазване на 
биоразнообразието, основано върху 
екосистемите смекчаване на 
изменението на климата и адаптация 
към него, устойчивост при бедствия и 
превенция и управление на риска;

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i a) описание на приноса й за 
развитието на инфраструктурите;

Изменение 98

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

при спазване на граница от 20 % от 
финансирането на Съюза за всяка 
приоритетна ос на една оперативна 
програма — част от операция, разходите 
по която са допустими за подкрепа от 
другия фонд въз основа на правилата за 
допустимост, прилагани за този фонд, 
при условие че те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Изменение 99

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 100

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява големия проект 
въз основа на информацията, посочена в 
член 91, с цел да определи дали 
предложената подкрепа от фондовете е 
обоснована.

1. Комисията оценява големия проект 
въз основа на информацията, посочена в 
член 91, с цел да определи дали 
предложената подкрепа от фондовете е 
обоснована. Процесът, предшестващ 
решението, следва да бъде прозрачен.

Изменение 101



PE486.188v02-00 50/58 AD\905587BG.doc

BG

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При извършването на оценка на 
основни проекти, Комисията 
проверява дали давания от фондовете 
финансов принос би довел до 
значителни загуби на работни места 
в съществуващи структури в 
Европейския съюз, с оглед да се 
гарантира, че финансиране от 
Общността не подкрепя 
преместването на дружества в 
рамките на Съюза.

Изменение 102

Предложение за регламент
Част 3 – член 97 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът му се решава от държавата-
членка със съгласието на управляващия 
орган, при което се спазва принципът на 
партньорство.

Съставът му се решава от държавата-
членка със съгласието на управляващия 
орган, при което се спазва принципът на 
партньорство и насърчава равенството 
между половете при неговото
съставяне.

Изменение 103

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 

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

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

Изменение 104

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – подточка е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) препоръчва Комисията да 
анализира възможността за 
създаване на общ европейски фонд, 
финансиран от структурните 
фондове, за подпомагане на съвместни 
европейски научни изследвания;

Изменение 105

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 %.

Изменение 106

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на тематичната цел, 
определена в член 9, параграф 1 е 
възможно създаването на отделна 
приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 80 %, 
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създадена на ниво ЕС или на 
междурегионално равнище и пряко 
или непряко управлявана от 
Комисията.

Обосновка

Настоящото изменение предлага възможността регионите да дават доброволен 
принос и да участват в проектите за сътрудничество в областта на НИРД, но при 
централизиране и хармонизиране на процедурата на подбор, прилагането и подхода 
към управлението. Тази идея е предложена от Комитета за европейското 
научноизследователско пространство (ERAC)и от редица членове на ЕП в неотдавна 
представени доклади.

Изменение 107

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) слабо (по-малко от 50 жители на 
квадратен километър) и много слабо 
(по-малко от 8 жители на квадратен 
километър) населени райони.

в) слабо (по-малко от 125 жители на 
квадратен километър) и много слабо 
(по-малко от 8 жители на квадратен 
километър) населени райони с 
продължителен отрицателен 
миграционен баланс.

Изменение 108

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, определящ подробни правила 
относно задълженията на 
държавите-членки, посочени в 
настоящия параграф.

заличава се

Изменение 109
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Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена държава членка, която 
е в затруднено финансово положение, 
отговаря на едно от условията, 
посочени в член 22, параграф 1 
Комисията изготвя, при поискване и 
чрез акт за изпълнение, отделна 
програма, която да бъде изпълнявана 
централизирано в съответствие с 
член 53а от Регламент 1605/2002 на 
Съвета за целите на 
консолидирането на средствата, 
които са били спрени и/или 
възстановени, и доходи от лихви или 
неизползвани средства на 
съответната държава членка и 
тяхното използване за възможно най-
ефективно насърчаване на растежа, 
по-специално чрез инфраструктурни 
проекти, които са от полза за 
икономиката;

Изменение 110

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Когато дадена държава членка, 
която е в затруднено финансово 
положение, отговаря на едно от 
условията, посочени в член 22, 
параграф 1 Комисията изготвя, при 
поискване и чрез акт за изпълнение, 
отделна програма, която да бъде 
изпълнявана централизирано в 
съответствие с член 53а от 
Регламент 1605/2002 на Съвета за 
целите на консолидирането на 
средствата, които са били спрени 
и/или възстановени, и доходи от 
лихви или неизползвани средства на 
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съответната държава членка и 
тяхното използване за възможно най-
ефективно насърчаване на растежа, 
по-специално чрез инфраструктурни 
проекти, които са от полза за 
икономиката;

Изменение 111

Предложение за регламент
Част 4 – член 143 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от Комитет 
за координация на фондовете. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от Комитет 
за координация на фондовете. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
Гарантирането на равенството 
между половете следва да бъде 
преследвано в хода на сформирането 
на комитета.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- в съответствие с принципите, 
посочени в член 7 и член 8.

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение IV – таблица – точка 1 – трета колона "критерии за изпълнение"

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Въведена е национална или 
регионална стратегия в областта на 
научните изследвания и иновациите за 
интелигентно специализиране, която:

– Въведена е национална или 
регионална стратегия в областта на 
научните изследвания и иновациите за 
интелигентно специализиране, която:
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- е изготвена в тясно сътрудничество 
с регионални участници;

– се основава на SWOT анализ (анализ 
на силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите), за да се 
съсредоточат ресурсите върху 
ограничен набор от приоритети във 
връзка с научните изследвания и 
иновациите;

- се основава на SWOT анализ (анализ 
на силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите), за да се 
съсредоточат ресурсите върху 
ограничен набор от приоритети във 
връзка с научните изследвания и 
иновациите, при отчитане на 
оценките на предишния опит, ако 
съществува такъв;

– очертава мерки за насърчаване на 
частните инвестиции в 
научноизследователската дейност и 
технологичното развитие;

- очертава мерки за насърчаване на 
частните инвестиции в 
научноизследователската дейност и 
технологичното развитие;

- очертава възможни взаимодействия 
с действия, предприети в рамките на 
програмата „Хоризонт 2010“;

– съдържа система за мониторинг и 
преглед.

- съдържа система за мониторинг и 
преглед, която позволява гъвкаво 
адаптиране на плана;

– Държавата членка е приела рамка, 
която очертава наличните бюджетни 
ресурси за научни изследвания и 
иновации;

- държавата членка е приела рамка, 
която очертава наличните бюджетни 
ресурси за научни изследвания и 
иновации и програмите и 
приоритизирането на инвестициите, 
свързани с приоритетите на ЕС;

– Държавата-членка е приела 
многогодишен план за включване в 
бюджета и определяне на приоритетите 
на инвестициите, свързани с 
приоритетите на ЕС (Европейския 
форум за стратегии за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI).

- държавата членка е приела 
многогодишен план за включване в 
бюджета и определяне на приоритетите 
на инвестициите, свързани с 
приоритетите на ЕС (Европейския 
форум за стратегии за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI).
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Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 2 – втора колона „предварителни условия" -
параграф 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Инфраструктура за достъп от 
следващо поколение (NGA): Наличие на 
национални планове за достъп от 
следващо поколение, които вземат под 
внимание регионалните дейности за 
постигане на целите на ЕС във връзка с 
достъпа до високоскоростен 
Интернет, съсредоточавайки се върху 
областите, в които пазарът не 
осигурява отворена инфраструктура на 
приемлива цена и с адекватно качество 
в съответствие с правилата на ЕС за 
конкуренцията и държавните помощи, 
и за предоставяне на достъпни услуги 
за уязвимите групи.

2.2. Инфраструктура за достъп от 
следващо поколение (NGA): Наличие на 
национални планове и/или регионални 
планове за достъп от следващо 
поколение, които вземат под внимание 
регионалните дейности за постигане на 
целите на ЕС във връзка с достъпа до 
високоскоростен Интернет и 
насърчаване на териториалното 
сближаване, съсредоточавайки се 
върху областите, в които пазарът не 
осигурява отворена инфраструктура на 
приемлива цена и с адекватно качество 
в съответствие с правилата на ЕС за 
конкуренцията и държавните помощи, 
и за предоставяне на достъпни услуги 
за уязвимите групи.

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 2 – трета колона „критерии за изпълнение" -
алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Налице е национален план за NGA, 
който съдържа:

Налице е национален и/или регионален
план за NGA, който съдържа:

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с националните 
закони и практики управляващият орган 

3. В съответствие с националните 
закони и практики управляващият орган 
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включва в мерките за информация и 
публичност следните органи:

включва в мерките за информация и 
публичност най-малко един от
следните органи:

Обосновка
Тук е необходима е степен на гъвкавост с цел ангажирането на най-подходящите 
органи за съответния вид дейност/проект, за които е необходимо осигуряването на 
информация или на рекламни мерки.
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