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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията се отнася до регламент, който да определя общи 
разпоредби за редица европейски фондове, включително Европейския фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР). Водеща по това досие е комисията по регионално 
развитие. Във връзка с това в настоящето становище се правят малко коментари –
предимно такива, които се отнасят до рибарството.

Като цяло предложението на Комисията е положително поради три главни причини:

– развива по-интегриран подход и подобрена хармонизация между различните 
фондове;

– създава по-голяма обвързаност с условия, особено по отношение на целите във връзка 
с устойчивото развитие и изменението на климата;

– следва по-добър териториален подход, включващ укрепване на ролята на местните 
органи. 

Доколкото става въпрос за общи изменения, докладчикът само предлага да се добавят 
цели за опазване на биологичното разнообразие към някои от членовете с цел 
укрепване на целта за устойчиво развитие. 

От друга страна, от политическа гледна точка, докладчикът се противопоставя на 
обвързаността с макроикономически условия (член 21), която принуждава 
европейските региони да следват строга бюджетна дисциплина. 

По отношение на въпросите на рибарството, докладчикът изцяло подкрепя много точки 
от предложението, които целят подобряване на устойчивостта на сектора и допринасят 
за стабилността на рибните запаси и запазване на заетостта.

В проектостановището са включени някои конкретни предложения за изменения:

– увеличена е ролята на местните и регионалните органи за изпълнението на фонда;

– някои от мерките за изпълнение са улеснени;

– принципът на пропорционалност е разширен, за да обхваща дребномащабни 
бенефициери.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по регионално развитие да 
включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г.
Държавите-членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове и да се подпомогнат 
икономическия растеж и социалното 
сближаване на европейските региони, 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. с цел 
утвърждаване на постигнатото 
развитие. Държавите-членки, чийто 
брутен национален доход (БНД) е под 
90 % от средния за Съюза, следва да се 
ползват от КФ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 65
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие следва да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция в рамките на 
определена оперативна програма.

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия, която съдържа 
аспекти на морско и пространствено 
планиране, изисква интегриран подход, 
тъй като включва инвестиции по повече 
от една приоритетна ос на една или 
няколко оперативни програми, 
подкрепеното от фондовете действие 
следва да се осъществява като 
интегрирана териториална инвестиция в 
рамките на определена оперативна 
програма.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза.
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на корпоративните 
комуникации във връзка с 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят не само какви 
финансови средства на Съюза се 
инвестират, но също така и какви са 
процедурите, които дават 
възможност за използване на тези 
средства. Основната отговорност за 
това да осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на корпоративните 
комуникации във връзка с 
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регламент. политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Част 2 – дял I – член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност, равнището на 
отпуснатата подкрепа и размера и 
структурата на бенефициера.

Изменение 5

Предложение за регламент
Част 2 – дял I – член 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите 
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология.

Държавите членки и Комисията въз 
основа на съществуващото 
законодателство в областта на 
околната среда гарантират, че по време 
на подготовката и изпълнението на 
договорите за партньорство се 
насърчават и се включват като цели в 
програмите изискванията за опазване 
на околната среда, ресурсната 
ефективност, биологичното 
разнообразие и опазването на 
екосистемите, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, основаваща се на 
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Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

екосистемите, както и превенцията и 
управлението на риска.
Устойчивостта се гарантира също 
така и по отношение на 
поддържането и създаването на 
работни места. Държавите членки 
предоставят информация относно 
подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата и 
биологичното разнообразие, като 
използват приетата от Комисията 
методология. Комисията приема тази 
методология чрез акт за изпълнение.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Макрорегионални стратегии и 

стратегии за морските басейни
Фондовете, произтичащи от общата 
стратегическа рамка (ОСР), 
допринасят за макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за 
морските басейни, когато държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии. Комисията и 
съответните държави членки 
гарантират координация на тези 
фондове с тези стратегии на 
равнището на общата стратегическа 
рамка, договорите за партньорство и 
операционните програми, с цел 
осигуряване на достатъчно 
разпределение на средства от 
фондовете за тези стратегии.
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Обосновка

Средствата следва да бъдат тясно координирани с макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, за да се гарантира достатъчно разпределение на 
средства от фондовете за тези стратегии.

Изменение 7

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава І – член 9 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава І – член 9 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори;

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика, основана 
върху енергоспестяване, енергийна 
ефективност и използване на 
възобновяеми ресурси във всички 
сектори;

Изменение 9

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава І – член 9 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност;

(6) опазване на околната среда и
биологичното разнообразие на 
екосистемите и насърчаване на 
ресурсната ефективност;
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Изменение 10

Предложение за регламент
Част 2 – член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Приемане и преразглеждане
Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 142 относно общата 
стратегическа рамка в 3-месечен срок 
от приемането на настоящия 
регламент.
При големи промени в стратегия на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегиран акт в съответствие с член 
142 преразгледана обща 
стратегическа рамка.
В 6-месечен срок след приемането на 
преразгледаната обща стратегическа 
рамка държавите-членки предлагат, 
когато е необходимо, изменения в 
техните договори за партньорство и 
програми с цел да осигурят тяхната 
съгласуваност с преразгледаната 
обща стратегическа рамка.

Обосновка

Общата стратегическа рамка е съществен елемент. Във връзка с това е 
целесъобразно да се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура, 
а не посредством делегиран акт.

Изменение 11

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава ІІ – член 14 – точка а - подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ориентировъчния размер на iv) ориентировъчния размер на 
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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;

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 и 
биологичното разнообразие;

Изменение 12

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава ІІ – член 14 – точка г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) предприетите действия за прилагане 
на подход за многостепенно 
управление и за привличане на 
партньорите и ролята на партньорите в 
подготовката на договора за 
партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент и действията при 
подготовката, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
програмите, както се предвижда в 
Европейския кодекс за поведение, 
посочен в член 3;

Изменение 13

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава ІІІ – член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени. Предварителните условия 
се прилагат дотолкова, доколкото са 
пряко свързани с прилагането на 
фондовете.

Обосновка

Предварителните условия ще дадат възможност за увеличаване на ефикасността и 
усвояването на фондовете. При все това, те не трябва да водят до допълнително 
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усложнение за държавите членки и управляващите органи. Във връзка с това е 
целесъобразно те да са пряко свързани с инвестициите по политиката за сближаване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава ІІІ – член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай че вследствие на преглед на 
изпълнението са налице доказателства, 
че по даден приоритет не са постигнати 
етапните цели, определени в рамката на 
изпълнението, Комисията може да
поиска от държавата членка да 
предложи промени в съответните 
програми. Ако държавата членка не 
удовлетвори това искане или не го 
направи по задоволителен начин в 
срок от три месеца, Комисията може 
да спре по дадения приоритет всички
поети задължения или част от тях в 
съответствие с процедурата, определена 
в правилата за отделните фондове.

Обосновка

Наказателният аспект на рамката на изпълнението е твърде автоматичен. Преди де 
се предприеме спиране на плащанията, Комисията би трябвало да изиска 
пренасочване на програмите, за които счита, че не постигат достатъчни резултати, 
с оглед отчитане на причините за това.

Изменение 15

Предложение за регламент
Част 2 – дял II – глава IV – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия във връзка с координацията 
на икономическите политики на 
държавите-членки

заличава се

1. Комисията може да изиска от 
дадена държава-членка да преразгледа 
своя договор за партньорство и 



PE487.807v02-00 12/21 AD\905129BG.doc

BG

съответните програми и да 
предложи изменения в тях, когато 
това е необходимо:
a) с цел подкрепа за изпълнението на 
препоръките на Съвета, отнасящи се 
до съответната държава-членка и 
приети в съответствие с член 121, 
параграф 2 и/или член 148, параграф 4 
от Договора, или за да се подкрепи 
изпълнението на мерките, отнасящи 
се до съответната държава-членка и 
приети в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора;
б) с цел подкрепа за изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава-членка и 
приета в съответствие с член 126, 
параграф 7 от Договора;
в) с цел подкрепа на изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава-членка и 
приета в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
…/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], при условие че тези 
изменения се считат за необходими с 
цел спомагане за коригирането на 
макроикономическите неравновесия, 
или
г) с цел максимално увеличаване на 
въздействието на наличните фондове 
по ОСР по отношение на растежа и 
конкурентоспособността в 
съответствие с параграф 4, ако 
дадена държава-членка отговаря на 
следните условия: 

i) предоставя ѝ се финансова помощ 
от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 
407/2010 на Съвета;

ii) предоставя ѝ се средносрочна 
финансова помощ от Съюза съгласно 
Регламент (ЕС) № 332/200229 на 
Съвета;
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iii) предоставя ѝ се финансова помощ 
под формата на заем от ЕМС в 
съответствие с Договора за създаване 
на европейски механизъм за 
стабилност.
2. В едномесечен срок държавата-
членка представя предложение за 
изменение на договора за 
партньорство и на съответните 
програми. Ако е необходимо, 
Комисията прави коментари в 
едномесечен срок от представянето 
на измененията, като в такъв случай 
държавата-членка подава отново 
предложението си в едномесечен срок.
3. В случай, че Комисията не е 
направила коментари или 
коментарите ѝ са били отчетени 
задоволително, Комисията без 
ненужно забавяне приема решение за 
одобряване на измененията в договора 
за партньорство и съответните 
програми.
4. Чрез дерогация от параграф 1, в 
случаите когато на държава-членка 
се предоставя финансова помощ в 
съответствие с параграф 1, буква г), 
която е свързана с програма за 
приспособяване, Комисията може без 
да е налице предложение от 
държавата-членка да измени договора 
за партньорство и програмите с оглед 
максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
фондове по ОСР имат за растежа и 
конкурентоспособността. За да 
гарантира ефективно изпълнение на 
договора за партньорство и 
съответните програми, Комисията 
се включва в тяхното управление, 
както е подробно определено в 
програмата за приспособяване или в 
меморандума за разбирателство, 
подписан със съответната държава-
членка.
5. В случаите, когато държавата-
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членка не отговори на искането на 
Комисията, посочено в параграф 1, 
или не отговори задоволително в 
едномесечен срок от коментарите на 
Комисията, посочени в параграф 2, 
Комисията може в тримесечен срок 
след коментарите си чрез актове за 
изпълнение да приеме решение за 
спиране на част от плащанията или 
на всички плащания за съответните 
програми.
6. Комисията чрез актове за 
изпълнение спира част от 
плащанията или всички плащания 
или бюджетни кредити за 
съответните програми в случаите, 
когато:
a) Съветът реши, че държавата-
членка не отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) Съветът реши в съответствие с 
член 126, параграф 8 или член 126, 
параграф 11 от Договора, че 
съответната държава-членка не е 
предприела ефективни действия да 
коригира прекомерния си дефицит;
в) Съветът заключи в съответствие с 
член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ …/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], че в два поредни случая 
държавата-членка не е представила 
удовлетворителен корективен план за 
действие или Съветът приеме 
решение, с което обяви 
несъответствие съгласно член 10, 
параграф 4 от посочения регламент;
г) Комисията заключи, че държавата-
членка не е предприела мерки за 
изпълнението на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това реши да не 
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разрешава отпускането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава-членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за 
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 
помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава-
членка, са изпълнени и вследствие на 
това реши да не отпуска подкрепата 
за стабилност, която ѝ е 
предоставена.
7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 
5 и параграф 6, Комисията гарантира, 
че спирането е пропорционално и 
ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните 
условия в съответната държава-
членка, и спазва равнопоставеното 
третиране на всички държави-
членки, по-специално по отношение 
на въздействието на спирането върху 
икономиката на съответната 
държава-членка.
8. Комисията без забавяне отменя 
спирането на плащанията или 
бюджетните кредити в случаите, 
когато държавата-членка предложи 
изменения в договора за партньорство 
и съответните програми съгласно 
поисканото от Комисията, 
Комисията ги одобри и, където е 
приложимо:
a) Съветът реши, че държавата-
членка отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) процедурата при прекомерен 
дефицит се провежда при временно 
прекратяване в съответствие с член 
9 от Регламент (ЕО) № 1467/97 или 
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Съветът реши в съответствие с член 
126, параграф 12 от Договора да 
отмени решението относно 
съществуването на прекомерен 
дефицит;
в) Съветът е одобрил корективния 
план за действие, подаден от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 8, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламента за 
ППН] или процедурата при 
прекомерно неравновесие е поставена 
в положение на временно 
прекратяване в съответствие с член 
10, параграф 5 от посочения 
регламент или Съветът приключи 
процедурата при прекомерно 
неравновесие в съответствие с член 
11 от посочения регламент;
г) Комисията заключи, че държавата-
членка е предприела мерки за 
изпълнение на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това разреши 
отпускането на финансовата помощ, 
предоставена на тази държава-
членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 
помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава-
членка, са изпълнени, и вследствие на 
това реши да отпусне подкрепата за 
стабилност, която ѝ е предоставена.
Същевременно Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията за повторното вписване в 
бюджета на спрените бюджетни 
кредити в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
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2020.

Изменение 16

Предложение за регламент
Част 2 – дял IIІ – глава І – член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Насърчава се използването на 
многофондови програми (ЕФРР, ЕСФ, 
Кохезионен фонд, ЕЗФРСР, ЕФМДР). 
За тази цел Комисията приема 
всички мерки, които целят да 
направят възможна подготовката и 
реализацията на такива програми при 
зачитане на принципа на 
пропорционалност.

Обосновка

Следва да се улесни използването на многофондови програми.

Изменение 17

Предложение за регламент
Част 2 – дял IIІ – глава І – член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За всяка програма, с изключение на 
случаите, при които техническата 
помощ се предприема по специална 
програма, се определя 
ориентировъчният размер на 
подкрепата, която ще бъде използвана 
за цели във връзка с изменението на 
климата.

5. За всяка програма, с изключение на 
случаите, при които техническата 
помощ се предприема по специална 
програма, се определя 
ориентировъчният размер на 
подкрепата, която ще бъде използвана 
за цели във връзка с изменението на 
климата и биологичното разнообразие, 
включително цели, свързани с 
„Натура 2000“.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Част 2 – дял IIІ – глава І – член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава-членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и на 
специфичните цели, определени в 
програмата, като се отчитат общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство. Те се придружават от 
преразгледаната програма и — където е 
целесъобразно — от преразгледан 
договор за партньорство.

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава-членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
Съюза за интелигентно, устойчиво и
приобщаващо развитие и на 
специфичните цели, определени в 
програмата, като се отчитат общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство. Те се придружават от 
преразгледаната програма и — където е 
целесъобразно — от преразгледан 
договор за партньорство.

Изменение 19

Предложение за регламент
Част 2 – дял IIІ – глава ІІ – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подборът и одобряването на всички 
стратегии за местно развитие
приключва най-късно на 31 декември 
2015 г.

Сроковете за подбора и одобряването 
на всички стратегии за местно развитие
са:

а) 31 декември 2015 г. за 
подновяването на съществуващите 
стратегии, и 
б) 31 декември 2016 г. за новите 
стратегии.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Част 2 – дял IX – глава III – член 78 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Крайните срокове за 
преустановяване на плащанията не се 
прилагат спрямо годишните 
бюджетни задължения, свързани с 
общия годишен принос за 2014 г.

Изменение 21

Предложение за регламент
Част 3 – дял I – глава ІІ – 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 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.

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27, 
получават средства от всеки един от
структурните фондове, равни на най-
малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 2007—
2013 г. средства, с цел утвърждаване 
на постигнатото развитие.

Изменение 22

Предложение за регламент
Част 3 – дял II – глава І – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. При
надлежно обосновани обстоятелства 
една приоритетна ос може да се отнася 
до една или повече категории региони 
и да обединява взаимно допълващи се
инвестиционни приоритети от различни
тематични цели и фондове в 
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на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при
надлежно обосновани обстоятелства 
една приоритетна ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от
различните тематични цели, изложени 
в член 9, параграфи 8, 9, 10 и 11, с цел 
да се улесни техният принос към 
другите приоритетни оси.

съответствие с правилата за 
съответните фондове.

Обосновка

Следва да се улесни използването на многофондови програми.

Изменение 23

Предложение за регламент
Част 3 – дял V – член 110 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Същaта ставка на съфинансиране се 
прилага за допълнително 
разпределените средства по член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [Регламент за ETC].
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