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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:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) 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.

Or. en

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 2

Предложение за регламент
Член 9 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на първо 
място на малките и средните 
предприятия и на селскостопанския 
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на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на 
рибарството и аквакултурите (за 
ЕФМДР);

Or. en

Обосновка

Усилията в рамките на регионалната политика за засилване на 
конкурентоспособността са насочени към малките и средните предприятия. 
Независимо от това по-големите предприятия също така играят значителна роля от 
гледна точна на структурните политики, например като партньори в развитието на 
промишлените клъстери.  В духа на водещата инициатива „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на глобализацията”възможността за подкрепа на 
големите предприятия следва да продължава да съществува, въпреки че акцентът 
следва да продължава да попада върху МСП. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 9 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

От съществено значение е включването на културното наследство в тематичните 
цели на средствата на общата стратегическа рамка. Нещо повече, настоящото 
предложение следва линията на член 5, параграф 6, буква в) от предложението за 
Регламент за Европейски фонд за регионално развитие.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 

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

Or. en

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 5

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза целите, 
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.

Or. en

Обосновка

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

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 11 – 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 и в 
съответствие с инвестиционните 
приоритети на всеки фонд по ОСР —
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки от фондовете по 
ОСР; 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 14 – 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 
връзка с изменението на климата;

(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, 
предвидена за цели във връзка с 
изменението на климата;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 14 – 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 
подкрепа и да предоставят 
последователни и рационализирани 
възможности за финансиране за 
бенефициентите. 

Or. en

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.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. 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. 

Or. it

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.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерките, свързани с анализа на 
съответните текущи проекти в други 
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;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
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 %, 
създадена на ниво ЕС или на 
междурегионално равнище и пряко 
или непряко управлявана от 
Комисията.

Or. en

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 
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към управлението. Тази идея е предложена от Комитета за европейското 
научноизследователско пространство (ERAC)и от редица членове на ЕП в неотдавна 
представени доклади.

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 1 – трети ред „критерии за изпълнение" -
алинея 1 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 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;

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 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;

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 1 – трети ред „критерии за изпълнение" -
алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 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).

заличава се

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 1 – трети ред „критерии за изпълнение" -
алинея 3а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- отчита приоритетите на ЕС и 
програмите в областта на научните 
изследвания и иновациите (Хоризонт 
2020).

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 2 – втори ред „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 

2.2. Инфраструктура за достъп от 
следващо поколение (NGA): Наличие на 
национални планове и/или регионални 
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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.

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.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица – точка 2 – трети ред „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:

Or. en

Изменение 18

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 
включва в мерките за информация и 
публичност следните органи:

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

Or. it
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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.


