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Изменение 22
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Необходимо е да се вземе предвид 
териториалното измерение, 
предвидено в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз като една от целите на 
политиката на сближаване, заедно с 
икономическото и социалното 
сближаване.

Or. pt

Изменение 23
Rolandas Paksas

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид на факта, че финансовите 
ресурси, използвани чрез възстановима 
помощ, частично или изцяло се 
възстановяват от бенефициерите, е 
необходимо да се предвидят 
целесъобразните разпоредби за 
повторното използване на 
възстановената помощ за същата цел 
или съгласно целите на съответната 
програма.

(3) Предвид на факта, че финансовите 
ресурси, използвани чрез възстановима 
помощ, частично или изцяло се 
възстановяват от бенефициерите, е 
необходимо да се предвидят 
целесъобразните разпоредби за 
повторното използване на 
възстановената помощ за същата цел 
или съгласно целите на съответната 
програма, за да се гарантира, че 
възстановените средства са 
инвестирани правилно и помощта на 
Съюза се използва възможно най-
ефективно.

Or. lt
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Изменение 24
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид на необходимостта да се 
осигури подходящият мониторинг от 
държавите-членки и Комисията на 
прилагането на инструментите на 
финансовия инженеринг, който, наред с 
другото, да даде възможност на 
държавите-членки да представят 
необходимата информация на 
Комисията по отношение на вида 
създадени инструменти и съответните 
действия, предприети по линия на тези 
инструменти по места, трябва да се 
включи разпоредба за докладването. 
Също така това би дало възможност на 
Комисията по-добре да оценява 
цялостното прилагане на инструментите 
на финансовия инженеринг.

(5) Предвид на необходимостта да се 
подобри прозрачността на процеса на 
изпълнение и да се осигури 
подходящият мониторинг от държавите-
членки и Комисията на прилагането на 
инструментите на финансовия 
инженеринг, който, наред с другото, да 
даде възможност на държавите-членки 
да представят необходимата 
информация на Комисията по 
отношение на вида създадени 
инструменти и съответните действия, 
предприети по линия на тези 
инструменти по места, трябва да се 
включи разпоредба за докладването. 
Също така това би дало възможност на 
Комисията по-добре да оценява 
цялостното прилагане на инструментите 
на финансовия инженеринг.

Or. en

Изменение 25
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид на необходимостта да се 
осигури подходящият мониторинг от 
държавите-членки и Комисията на 
прилагането на инструментите на 
финансовия инженеринг, който, наред с 
другото, да даде възможност на 
държавите-членки да представят 
необходимата информация на 

(5) Предвид на необходимостта да се 
осигури подходящият мониторинг от 
държавите-членки и Комисията на 
прилагането на инструментите на 
финансовия инженеринг, който, наред с 
другото, да даде възможност на 
държавите-членки да представят 
необходимата информация на 
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Комисията по отношение на вида 
създадени инструменти и съответните 
действия, предприети по линия на тези 
инструменти по места, трябва да се 
включи разпоредба за докладването. 
Също така това би дало възможност на 
Комисията по-добре да оценява 
цялостното прилагане на инструментите 
на финансовия инженеринг.

Комисията по отношение на вида 
създадени инструменти и съответните 
действия, предприети по линия на тези 
инструменти по места, трябва да се 
включи разпоредба за докладването. 
Също така това би дало възможност на 
Комисията по-добре да оценява 
цялостното прилагане на инструментите 
на финансовия инженеринг и да 
предоставя обобщение на напредъка, 
постигнат на равнището на 
Европейския съюз и на държавите-
членки, като същевременно взема 
предвид необходимостта от 
прилагането на финансови мерки с 
непосредствено териториално 
въздействие и следователно –
включването на регионалните органи 
в процесите на предварителна и 
последваща оценка, както и в доклада 
за напредъка.

Or. pt

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С цел насърчаване на по-голяма 
прозрачност по отношение на 
използването на средствата, е 
целесъобразно да се публикува в 
електронен или друг вид списък на 
бенефициентите, наименованието на 
операциите и размера на публичните 
средства, отпуснати за финансиране 
на тези операции.

Or. en
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Изменение 27
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира съответствието с 
член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности, е необходимо да се включи 
изискването отчетът на разходите, който 
трябва да се представи на Комисията, да 
съдържа цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготвя 
отчети, отразяващи активите на Съюза и 
изпълнението на бюджета.

(7) За да се гарантира съответствието с 
член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности, е необходимо да се включи 
изискването отчетът на разходите, който 
трябва да се представи на Комисията, да 
съдържа цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготвя 
прозрачни отчети, отразяващи активите 
на Съюза и изпълнението на бюджета.

Or. en


