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Изменение 1
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната глобална 
финансова криза и икономическият спад 
сериозно нарушиха икономическия 
растеж и финансовата стабилност в 
редица държави-членки и доведоха до 
силно влошаване на финансовите и 
икономическите условия. По-специално, 
някои държави-членки изпитват 
сериозни затруднения или са 
застрашени от такива затруднения, като 
преди всичко става въпрос за проблеми 
във връзка с икономическия растеж и 
финансовата стабилност и за влошаване 
на позициите им по отношение на 
дефицита и дълговете, също и 
вследствие на международната 
икономическа и финансова обстановка.

(1) Безпрецедентната глобална 
финансова криза и икономическият спад 
сериозно нарушиха икономическия 
растеж и финансовата стабилност. 
Кризата доведе не само до силно 
влошаване на финансовите и 
икономическите условия в редица 
държави-членки, но също и до 
значително увеличаване на 
безработицата, по-специално сред 
младите хора, до влошаване на 
икономическото положение на 
жените, до натиск върху 
устойчивостта на системите за 
социална защита, а също така 
предизвика сериозно влошаване на 
социалните условия. Освен това по-
специално някои държави-членки 
изпитват сериозни затруднения или са 
застрашени от такива затруднения, като 
преди всичко става въпрос за проблеми 
във връзка с икономическия растеж и 
финансовата стабилност и за влошаване 
на позициите им по отношение на 
дефицита и дълговете, също и 
вследствие на международната 
икономическа и финансова обстановка.

Or. en

Изменение 2
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Въпреки че вече бяха предприети 
важни мерки за намаляване на 
отрицателното въздействие от кризата, 
включително изменения в 
законодателната рамка, последиците от 
финансовата криза върху реалната 
икономика, пазара на труда и 
гражданите се проявяват в широк 
мащаб. Натискът върху националните 
финансови ресурси нараства и следва да 
бъдат предприети допълнителни мерки 
за намаляването му чрез максимално и 
оптимално използване на 
финансирането от структурните 
фондове и Кохезионния фонд.

(2) Въпреки че вече бяха предприети 
важни мерки за намаляване на 
отрицателното въздействие от кризата, 
включително изменения в 
законодателната рамка, последиците от 
финансовата криза върху реалната 
икономика, пазара на труда и 
гражданите се проявяват в широк 
мащаб. Натискът върху националните 
финансови ресурси нараства и следва 
бързо да бъдат предприети 
допълнителни мерки за намаляването 
му чрез максимално и оптимално 
използване на финансирането от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд.

Or. en

Изменение 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Споразумението между кредиторите 
и кредитното споразумение, сключени 
за Гърция на 8 май 2011 г., влязоха в 
сила на 11 май 2010 г. Предвижда се 
споразумението между кредиторите да 
остане в сила и да продължи да поражда 
правно действие за тригодишен 
програмен период, докато има 
неизплатени суми в рамките на 
кредитното споразумение.

(6) Споразумението между кредиторите 
и кредитното споразумение, сключени 
за Гърция на 8 май 2010 г., влязоха в 
сила на 11 май 2010 г. Предвижда се 
споразумението между кредиторите да 
остане в сила и да продължи да поражда 
правно действие за тригодишен 
програмен период, докато има 
неизплатени суми в рамките на 
кредитното споразумение.

Or. en
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Изменение 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета от 
4 ноември 2009 година, Решение 
2009/290/EО на Съвета от 20 януари 
2009 година и Решение 2009/459/EО на 
Съвета от 26 юни 2009 година такава 
финансова помощ бе предоставена на 
Унгария, Латвия и Румъния.

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета от 
4 ноември 2008 година, Решение 
2009/290/EО на Съвета от 20 януари 
2009 година и Решение 2009/459/EО на 
Съвета от 6 май 2009 г. такава 
финансова помощ бе предоставена на 
Унгария, Латвия и Румъния.

Or. en

Изменение 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се ускори 
темпът на инвестициите в държавите-
членки и регионите и да се подобри 
наличността на финансови средства за 
икономиката, е необходимо да бъде 
позволено увеличаването на 
междинните плащания от структурните 
фондове и Кохезионния фонд за 
държави-членки със сериозни 
затруднения във връзка с финансовата 
стабилност, които са поискали да се 
възползват от тази мярка, като това 
увеличение съответства на десет 
процентни пункта над сегашния 
процент на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос.

(13) За да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се ускори 
темпът на инвестициите в държавите-
членки и регионите и да се подобри 
наличността на финансови средства за 
изпълнение на политиката на 
сближаване, е необходимо в 
обосновани случаи, временно и без да 
се засяга програмният период 2014-
2020 г., да бъде позволено 
увеличаването на междинните плащания 
от структурните фондове и Кохезионния 
фонд за държави-членки със сериозни 
затруднения във връзка с финансовата 
стабилност, които са поискали да се 
възползват от тази мярка, като това 
увеличение съответства на десет 
процентни пункта над сегашния 
процент на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос. Вследствие на това 
изискваното национално участие на 
засегнатата държава ще бъде 
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съответно намалено, без да е 
необходимо да се променят 
оперативните програми.

Or. en

Изменение 6
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се ускори 
темпът на инвестициите в държавите-
членки и регионите и да се подобри 
наличността на финансови средства за 
икономиката, е необходимо да бъде 
позволено увеличаването на 
междинните плащания от структурните 
фондове и Кохезионния фонд за 
държави-членки със сериозни 
затруднения във връзка с финансовата 
стабилност, които са поискали да се 
възползват от тази мярка, като това 
увеличение съответства на десет 
процентни пункта над сегашния 
процент на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос.

(13) За да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се ускори 
темпът на инвестициите в държавите-
членки и регионите и да се подобри 
наличността на финансови средства за 
икономиката, е необходимо да бъде 
позволено увеличаването на 
междинните плащания от структурните 
фондове и Кохезионния фонд за 
държави-членки със сериозни 
затруднения във връзка с финансовата 
стабилност, които са поискали да се 
възползват от тази мярка, като това 
увеличение съответства на десет 
процентни пункта над сегашния 
процент на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос. Временното 
повишаване на процента на 
съфинансиране следва да бъде 
съчетано с по-висок приоритет на 
проектите, насочени към растеж, 
потенциал за създаване на работни 
места в една устойчива икономика, 
висококвалифицирана заетост, както 
и инвестиции в образованието, 
обучението и уменията.

Or. en
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Изменение 7
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Комисията следва да бъде 
приканена да положи максимални 
усилия, за да разшири подкрепата си, 
така че да обхване всички засегнати 
държави-членки, с цел да им помогне 
да подобрят усвояването на 
фондовете, да укрепят своя 
административен капацитет и да 
засилят изпълнението по места.

Or. en

Изменение 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Правилата за изчисляване на 
междинните плащания и за 
окончателното плащане за 
оперативните програми през периода, 
през който държавите-членки получават 
финансова помощ за преодоляване на 
сериозни затруднения във връзка с 
финансовата стабилност, следва да 
бъдат съответно преразгледани.

(14) Правилата за изчисляване на 
междинните плащания за оперативните 
програми през периода, през който 
държавите-членки получават финансова 
помощ за преодоляване на сериозни 
затруднения във връзка с финансовата 
стабилност, следва да бъдат съответно 
преразгледани.

Or. en

Изменение 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Необходимо е да се гарантира 
подходящо докладване относно 
използването на увеличените суми, 
предоставени на държавите-членки, 
които получават по-високи 
междинни плащания съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 10
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Изпълнението на оперативните 
програми и проекти в областта на 
инфраструктурата и продуктивните 
инвестиции в Гърция е изправено пред 
сериозни проблеми, тъй като наред с 
другото гръцките банки не 
разполагат с достатъчно 
ликвидност, за да изпълнят 
съществуващите или нови договорни 
ангажименти. Тези обстоятелства 
застрашават предоставянето на 
необходимото съфинансиране за 
проекти и програми. Освен това 
подкрепата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) за 
подпомагане на предоставянето на 
финансиране от страна на 
съответната държава-членка и за 
инвестиции на място по програмите 
на ЕС е изправена пред трудности 
поради увеличените рискове за ЕИБ 
спрямо контрагентите от Гърция.
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Or. de

Изменение 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Предвижданото увеличение на 
междинните плащания следва също 
така да бъде разглеждано в 
контекста на бюджетните 
ограничения, пред които са изправени 
всички държави-членки, което следва 
да бъде отразено по подходящ начин в 
бюджета на ЕС. Поради това 
прилагането на механизма е 
ограничено до края на 2013 г.

Or. en

Изменение 12
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) С цел да бъдат намалени 
горепосочените рискове и да се ускори 
изпълнението на оперативните 
програми и проектите, както и да се 
засили икономическото 
възстановяване, е подходящо 
управителните органи на държавите-
членки, срещнали значителни 
трудности по отношение на 
финансовата стабилност и получили 
финансова помощ по един от 
посочените по-горе механизми, да 
могат да отделят финансови ресурси 
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от оперативните програми за 
създаването на гаранционен фонд, 
заемен фонд и фонд за рисков капитал 
на равнище Съюз в подкрепа на 
проекти и действия, предвидени по 
оперативна програма. Дейностите на 
такива фондове могат да включват 
по-специално мерки за гарантиране на 
дейностите на ЕИБ, за да се улесни 
достъпът до финанси за 
предприятията, най-вече малки и 
средни предприятия, както и 
проекти, изпълнявани чрез публично-
частни партньорства.

Or. en

Изменение 13
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) В рамките на това е необходимо 
да се мобилизират финансови ресурси 
за държавите-членки, за които се 
осъществява програма за корекция 
под формата на авансови плащания 
от структурните фондове и 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 14
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент – акт за изменение
Член -1 (нов)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
В член 14, параграф 1 алинея първа се 
заменя със следното:
„1. Бюджетът на Европейския съюз, 
отделен за фондовете, се изпълнява в 
рамките на поделено управление 
между държавите-членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
параграф 1, буква б) от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
от 25 юни 2002 г. относно финансовия 
регламент, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности с 
изключение на техническата помощ, 
посочена в член 45 от настоящия 
регламент, и на дейностите, 
посочени съгласно член 36, параграф 
2а.“

Or. en

Изменение 15
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент – акт за изменение
Член -1 а (нов)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 36 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
В член 36 се добавя следният 
параграф:
„2а. За държавите-членки, които 
отговарят на едно от условията, 
посочени в член 77, параграф 2, 
управителните органи могат да 
отделят финансови ресурси от 
оперативните програми за 
създаването на гаранционен фонд, 
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заемен фонд и фонд за рисков капитал 
на равнище Съюз в подкрепа на 
действия, предвидени по оперативна 
програма и изпълнявани под непряко 
централизирано управление съгласно 
член 56, параграф 1 от Финансовия 
регламент.
Фондът може да предоставя 
гаранции за дейностите на ЕИБ по 
отношение на продуктивни 
инвестиции и инвестиции в 
инфраструктура, както и да подкрепя 
проекти, които се изпълняват чрез 
публично-частни партньорства.
Фондът може също така да 
подпомага достъпа до финансиране за 
предприятия, най-вече малки и средни 
предприятия, както и достъпа до 
финансиране чрез гаранции пред банки 
и подкрепа на производствен капитал. 
Комисията може да предостави 
субсидия или да сключи договор за 
предоставяне на услуга, или да 
предприеме други форми на 
сътрудничество с ЕИБ, или да избере 
орган, управляван по публичното или 
частното право в съответствие 
приложимите правила на Съюза. “

Or. en

Изменение 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 53, параграф 2 
и член 53, параграф 4, втора алинея, 
както и от таваните, определени в 

2. Чрез дерогация от член 53, параграф 2 
и член 53, параграф 4, втора алинея, 
както и от таваните, определени в 
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приложение III, по искане на дадена 
държава-членка междинните плащания 
и окончателното плащане може да 
бъдат увеличени с размер, който 
съответства на десет процентни пункта 
над процента на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос (но без да надвишават 
сто процента) и който се прилага за 
сумата на допустимите разходи, 
новодекларирани във всеки 
сертифициран отчет за разходите, който 
се подава през периода, през който 
дадената държава-членка отговаря на 
едно от следните условия:

приложение III, междинните плащания 
се увеличават с размер, който 
съответства на десет процентни пункта 
над процента на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос (но без да надвишават 
сто процента) и който се прилага за 
сумата на допустимите разходи, 
новодекларирани във всеки 
сертифициран отчет за разходите, който 
се подава през периода, през който 
дадената държава-членка отговаря на 
едно от следните условия:

Or. en

Изменение 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Дерогацията, посочена в параграф 
2, се предоставя при писмено искане 
от държава-членка, която отговаря 
на едно от условията, посочени в 
букви а), б) и в) по-горе. Искането се 
внася в срок от два месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент или в срок от два месеца 
от датата, на която държавата-
членка е изпълнила едно от 
условията, посочени в букви а), б) и в) 
по-горе.

Or. en

Изменение 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В своето искане, представено на 
Комисията, държавата-членка 
обосновава необходимостта от 
дерогацията, посочена в параграф 2, 
като предоставя информацията, 
необходима, за да се установи, че:
а) липсват ресурси за националния 
контрагент – въз основа на данни за 
неговото макроикономическо и 
фискално положение; увеличаването 
на плащанията, посочено в параграф 
2, е необходимо, за да се гарантира по-
нататъшното изпълнение на 
оперативните програми,
б) проблемите ще продължат да 
съществуват дори ако се използват 
максималните тавани, приложими за 
процента на съфинансиране съгласно 
приложение ІІІ.
Комисията проверява и проучва 
представената информация от 
гледна точка на обосновката, като 
разполага с 30 дни от датата на 
внасяне на искането да повдигне 
възражения срещу надеждността на 
представената информация. Ако 
Комисията не повдигне възражения, 
искането на държавата-членка за 
дерогация, посочено в параграф 2, се 
счита за обосновано.

Or. en

Изменение 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. В искането също така се описва 
планираното използване на 
увеличените междинни плащания и се 
дава информация относно 
допълнителните мерки, предвидени с 
цел концентриране на финанси за 
конкурентоспособност, растеж и 
заетост, включително в случаите, в 
които това е подходящо, 
модифициране на оперативните 
програми.

Or. en

Изменение 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Дерогацията, посочена в параграф 
2, губи действието си за отчети за 
разходи, представени след 31 декември 
2013 г.

Or. en

Изменение 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
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Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Допълнителните междинни 
плащания, произтичащи от 
приложението на член 77, параграф 2, 
се предоставят във възможно най-
кратки срокове на управителния 
орган и се използват само за 
извършване на плащания в изпълнение 
на оперативната програма.

Or. en

Изменение 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В контекста на стратегическите 
доклади съгласно член 29, параграф 1 
държавите-членки предоставят на 
Комисията подходяща информация 
относно използването на 
допълнителните междинни 
плащания, произтичащи от 
дерогацията, посочена в параграф 2. 
Информацията по-специално се 
отнася за начина, по който 
увеличената подкрепа е допринесла за 
насърчаването на 
конкурентоспособността, растежа и 
създаването на работни места в 
засегнатите държави-членки. Тази 
информация се взема предвид от 
Комисията при подготовката на 
стратегическите доклади, предвидени 
в член 30, параграф 1.
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Изменение 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграфи 2 и 3 не се прилагат по 
отношение на оперативните програми 
по линия на цел европейско 
териториално сътрудничество.

5. Параграфи 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а и 3б
не се прилагат по отношение на 
оперативните програми по линия на цел 
европейско териториално 
сътрудничество.

Or. en


