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Изменение 444
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите, финансирани от фондовете 
по ОСР, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство.

Операциите, финансирани от фондовете 
по ОСР, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Обратно, промените 
в приложимото законодателство на 
Съюза отчитат също обхвата и 
сложността на фондовете по ОСР.

Or. de

Обосновка

В светлината на предстоящото преразглеждане на разпоредбите на ЕС за 
държавната помощ за периода 2014—2020 г., които предоставят правното основание 
за голяма част от дейностите и операциите на регионалната политика на ЕС за 
периода 2014—2020 г., трябва да се гарантира съответствие между политиката на 
ЕС за държавната помощ и стратегическата посока на политиката на сближаване 
на ЕС. Промените на европейските и националните рамкови законодателни условия не 
трябва да бъдат в противоречие с целите и операциите на политиката на 
сближаване на ЕС за периода 2014—2020 г.

Изменение 445
László Surján, Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и на 
недискриминацията

Насърчаване на равните възможности
и на недискриминацията

Or. en
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Изменение 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 всички 
етапи от подготовката, 
програмирането и изпълнението, 
мониторинга и оценката на
фондовете по ОСР чрез методите за 
оценка на бюджетирането, 
съобразено с фактора „пол“, се 
насърчава равенството между мъжете и 
жените и последователното отчитане
на социалните аспекти на пола.

В допълнение държавите членки 
осигуряват балансирано участие на 
жените и мъжете в управлението и 
изпълнението на оперативните 
програми на местно, регионално и 
национално равнище, като 
предоставят доклади за напредъка в 
това отношение.

Or. en

Изменение 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството 
между мъжете и жените и се извършва



AM\903901BG.doc 5/180 PE491.052v01-00

BG

социалните аспекти на пола. отчитането на социалните аспекти на 
пола.

Or. en

Изменение 448
Ramona Nicole Mănescu

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, програмирането,
изпълнението, мониторинга и 
оценката на оперативните програми се 
насърчава равенството между мъжете и 
жените и отчитането на социалните 
аспекти на пола.

Or. en

Изменение 449
María Irigoyen Pérez

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 
и изпълнението на оперативните 
програми, както и при тяхното 
наблюдение и оценяване, се осигурява
реално и ефективно равенството между 
мъжете и жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола.

Or. es
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Обосновка

Отчитането на социалните аспекти на пола следва да се включи в подготовката и 
изпълнението на програмите, както и при тяхното наблюдение и оценяване.

Изменение 450
Richard Seeber

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 
и изпълнението на оперативните 
програми се взема под внимание
равенството между мъжете и жените и 
отчитането на социалните аспекти на 
пола.

Or. en

Изменение 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или полова идентичност
по време на подготовката и 
изпълнението на програмите, като 
обръщат специално внимание на 
лицата, които са обект на различни 
форми на дискриминация. Достъпът 
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на хора с увреждания е един от 
критериите, които следва да се 
спазват при определянето на 
операциите, съфинансирани от 
фондовете, и които следва да се 
вземат предвид по време на 
различните етапи на прилагането.

Or. en

Изменение 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката 
и изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на жизнения 
цикъл на програмите.

Or. xm

Обосновка

Принципите на недискриминация, равенство и достъп на хората с увреждания трябва 
да се спазват през всички фази на фондовете, в това число мониторинга и оценката 
на всички оперативни програми, за да се гарантира изпълнението на принципите 
съгласно член 7.

Изменение 453
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
премахнат всякаква дискриминация на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите, както и 
при тяхното наблюдение и оценяване.

Or. es

Обосновка

Следва да се премахне всякакъв вид дискриминация по време на подготовката и 
изпълнението на оперативните програми, както и при тяхното наблюдение и 
оценяване.

Изменение 454
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
подкрепят равните възможности за 
всички и да предотвратяват всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
както и да избягват 
възпроизвеждането на сегрегация по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите.

Or. en
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Изменение 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката
и изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на 
програмирането и изпълнението, 
както и при мониторинга и оценката
на фондовете.

Or. en

Изменение 456
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите. При 
подготовката, програмирането и 
изпълнението на програмите следва 
да се взема предвид по-специално, 
когато е целесъобразно, достъпът на 
хора с увреждания.

Or. en
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Изменение 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално достъпът на хората с 
увреждания следва да се има предвид 
при определянето на операциите, 
които ще се съфинансират от 
фондовете, както и по време на 
програмирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката.

Or. es

Изменение 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално достъпът на хора с 
увреждания е един от критериите, 
които следва да се спазват при 
определянето на операциите, които 
ще се съфинансират от фондовете и 
които следва да се вземат предвид по 
време на програмирането и 
изпълнението, както и при 
мониторинга и оценката на 
фондовете.

Or. en

Изменение 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 7 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При програмирането и изпълнението, 
както и при мониторинга и оценката 
на фондовете следва да се вземат 
предвид разпоредбите на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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, като 
се взема предвид принципът
„замърсителят плаща“.

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на и с 
постоянна грижа за устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на целта за съхраняване,
опазване, подобряване и зачитане на 
околната среда и се прилагат по-
конкретно в съответствие с член 11 
от Договора и съгласно принципа
„замърсителят плаща“.

Or. fr

Изменение 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на 
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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.

интегрираното 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 
отчита принципът „замърсителят 
плаща“ и се свеждат до минимум 
бъдещите външни разходи за 
европейското общество.

Or. en

Изменение 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 8 — параграф 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. 
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.

Държавите членки, Комисията, 
регионалните, градските и местните 
органи, а така също и публичните 
органи гарантират, че по време на 
подготовката и изпълнението на 
договорите за партньорство и 
програмите се насърчават строги 
изисквания 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. 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.

Or. fr
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Изменение 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 8 – параграф 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. 
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.

Държавите членки и Комисията 
гарантират въз основа на действащото 
законодателство в областта на 
околната среда, че по време на 
подготовката и изпълнението на 
договорите за партньорство се 
насърчават изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, опазването на
биологичното разнообразие и на 
екосистемите, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, както и устойчивостта на 
природни бедствия, превенцията и 
управлението на риска, основаващи се 
на екосистемите, и че те са включени 
като цели в програмите. 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. Гарантира се също така 
устойчивост по отношение на 
запазването и създаването на 
работни места.

Or. en
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Изменение 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 8 – параграф 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. 
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.

Въз основа на действащото 
законодателство в областта на 
околната среда 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, опазването на 
биологичното разнообразие и на 
екосистемите, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, както и устойчивостта на 
природни бедствия, превенцията и 
управлението на риска, основаващи се 
на екосистемите. 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.

Or. en

Обосновка

Принципът за устойчиво развитие, което гарантира балансирано икономическо и 
социално развитие, без да се изчерпват природните ресурси и околната среда, е 
основополагащ за функционирането на Европейския съюз и трябва да се прилага във 
всички политики и програми.
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Изменение 465
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 8 – параграф 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. 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.

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.

Or. en

Изменение 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Макрорегионални стратегии и 

стратегии за морските басейни
Фондовете по ОСР допринасят за 
изпълнението на макрорегионалните 
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стратегии и стратегиите за 
морските басейни, когато държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии. Комисията и 
съответните държави членки 
осигуряват координация на фондовете 
с тези стратегии на равнището на 
общата стратегическа рамка, 
договорите за партньорство и 
оперативните програми с оглед да се 
гарантира достатъчно финансиране 
от фондовете за тези стратегии.

Or. en

Обосновка

Фондовете следва да се координират в тясна връзка с макрорегионалните стратегии 
и стратегиите за морските басейни с оглед да се гарантира достатъчно 
финансиране от фондовете за тези стратегии.

Изменение 467
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да допринесе за осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, всеки от 
фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия 
следните тематични цели:

Всеки от фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия за 
постигане на икономическо, социално 
и териториално сближаване съгласно 
член 177 от ДФЕС тематичните
цели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж:

Or. ro
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Изменение 468
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да допринесе за осъществяването
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, всеки от фондовете по ОСР 
подкрепя в съответствие със своята
мисия следните тематични цели:

Следните тематични цели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж се 
подкрепят от всеки от фондовете по 
ОСР в съответствие с неговата мисия 
за постигане на икономическо, 
социално и териториално 
сближаване, съгласно посоченото в 
член 177 от ДФЕС:

Or. en

Изменение 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, всеки 
от фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия следните 
тематични цели: 

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, всеки 
от фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия целите 
на одобрените макрорегионални 
стратегии и следните тематични цели: 

Or. sk

Обосновка

Свързване на целите на одобрените макрорегионални стратегии и тематичните цели.



PE491.052v01-00 18/180 AM\903901BG.doc

BG

Изменение 470
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите;

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите, 
както и трансфера на технологии;

Or. de

Изменение 471
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите;

(1) засилване на научните изследвания,
развитието и иновациите;

Or. pt

Обосновка

Всички развойни дейности следва да бъдат допустими, например при разработването 
на нови продукти и нови производствени процеси; финансирането не трябва да се 
ограничава само до технологичното развитие. Много компании разработват 
продукти вътрешно, без да използват технологични средства, като вместо това 
осъществяват промишлени изпитвания. Такива инвестиции следва да бъдат 
допустими. Крайната цел е да се подкрепят предприятията за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност.

Изменение 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà
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Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) опазване и насърчаване на 
културното и творческото 
наследство на Съюза;

Or. it

Обосновка

Предложението на Комисията би трябвало да позволява извършването на оценка на 
културата на Европейския съюз в по-широк план, гарантирайки, че развитието на 
териториите ще се извършва посредством опазването и насърчаването на 
културното наследство и подкрепата на експериментирането и творчеството

Изменение 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и на тяхното използване и 
качество;

(2) подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и на тяхното използване,
цена и качество;

Or. fr

Изменение 474
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и
средните предприятия и на 

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

включително на предприятията в 
областта на социалната икономика, 
самостоятелно заетите лица,
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Or. en

Изменение 475
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
предприятията, по-специално на
малките и средните предприятия, и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Or. de

Изменение 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — 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) приоритетно повишаване на 
конкурентоспособността и осигуряване 
на трайно развитие на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Or. fr
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Изменение 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – 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 
предприятията, по-специално на
малките и средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включат и големите предприятия, които създават заетост и 
растеж, и не може да има прекъсване или съществен спад на помощите спрямо 
настоящия период.

Изменение 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори и насърчаване на устойчивия 
транспорт;

Or. en

Обосновка

Транспортът, особено в градските райони, е един от основните сектори, 
допринасящи за прехода към нисковъглеродна икономика, и поради това следва да се 
включи в тематична цел № 4.
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Изменение 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) подкрепа за преминаването към 
съобразена с изменението на 
климата, енергоспестяваща
икономика във всички сектори, 
включително градското развитие;

Or. en

Изменение 481
Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) подкрепа за преминаването към 
нискоемисионна икономика във всички 
сектори;
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Or. en

Изменение 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска;

(5) инвестиране в адаптацията към 
изменението на климата, превенцията и 
управлението на риска и природните 
бедствия;

Or. fr

Изменение 483
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска;

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска, като 
същевременно се гарантира опазване 
на биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска;

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска, основаващи се 
на екосистемите;

Or. en

Изменение 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) съхраняване, зачитане и опазване 
на околната среда, биологичното 
разнообразие, екосистемите и 
културното наследство и насърчаване 
на ресурсната ефективност;

Or. fr

Изменение 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Предложение за регламент
Дял II – член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) защита и опазване на околната 
среда, културното и творческото
наследство и насърчаване на 
ресурсната ефективност;

Or. it
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Обосновка

Изисква се опазването и защитата на културното и творческото наследство да 
бъдат включени в тематичните цели

Изменение 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) опазване на околната среда,
биологичното разнообразие и 
екосистемите, насърчаване на 
ресурсната ефективност и културните 
ресурси;

Or. en

Изменение 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 6

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;

Or. es

Изменение 489
Giommaria Uggias

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

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

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

Or. it

Изменение 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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) премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

Or. en

Обосновка

Транспортът, особено в градските райони, е един от основните сектори, 
допринасящи за прехода към нисковъглеродна икономика, и поради това следва да се 
включи в тематична цел № 4.

Изменение 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 устойчивия 
транспорт, развитие на чист или 
нисковъглероден обществен 
транспорт и премахване на участъците 
с недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;
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Or. fr

Изменение 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

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, 
като същевременно вниманието се 
съсредоточава върху подобряването 
на съществуващата инфраструктура,
премахване на железопътните 
участъци с недостатъчен капацитет във 
всички ключови мрежови 
инфраструктури и изграждане на 
липсващите трансгранични връзки;

Or. en

Изменение 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на заетостта, подкрепа 
за МСП с цел създаване на нови 
устойчиви работни места с достойни 
условия на труд и подкрепа за 
мобилността на работната сила;

Or. en

Изменение 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на заетостта, на 
обучението и подкрепа за секторната 
или географската мобилност на 
работната сила в районите или 
секторите на трудова заетост, 
където това е необходимо;

Or. fr

Изменение 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на качествената 
заетост и подкрепа за мобилността на 
работната сила;

Or. en

Изменение 496
Michael Theurer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) насърчаване на заетостта,
новосъздадените предприятия и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. de
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Изменение 497
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

Предприемачеството е един от новите начини за намаляване на високата 
безработица на равнище ЕС. Следва да се отбележи, че следващите структурни 
фондове ще го считат като стратегическо за бъдещето на ЕС. Освен това целта му 
е да стимулира създаването на нови компании, базирани на университетска научна 
работа, както и на висококвалифицирани нови предприятия.

Изменение 498
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността и 
дискриминацията;

Or. en

Изменение 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, инвестиране в 
социалната икономика, борба за
изкореняване на бедността и подкрепа 
за достъпа на всекиго до 
здравеопазване;

Or. fr

Изменение 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, както и борба с 
бедността и дискриминацията;

Or. en

Изменение 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и 
дискриминацията;

Or. en
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Изменение 502
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете и равен достъп, както и
борба с бедността;

Or. en

Изменение 503
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) инвестиции в образованието, 
професионалната подготовка,
уменията, началното и 
продължаващото обучение и ученето 
през целия живот;

Or. en

Изменение 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) инвестиции в образованието, 
уменията, ученето през целия живот и 
културата;
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Or. en

Изменение 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 9 — параграф 1 — точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) инвестиции в образованието, 
обучението на възрастни, уменията и 
ученето през целия живот;

Or. fr

Изменение 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 507
Ramona Nicole Mănescu

Текст, предложен от Комисията
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 и ефективна публична 
администрация за постигане на 
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балансирано териториално развитие 
в съответствие с препоръките на 
Териториалната програма на 
Европейския съюз до 2020 г.

Or. ro

Изменение 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 укрепване на 
механизмите за осигуряване на 
териториална цялост в най-
изолираните територии.

Or. fr

Изменение 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

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 и ефективна публична 
администрация с активно участие,
както и подкрепа за изграждането на 
капацитет на социалните 
партньори, неправителствените 
организации, регионалните и 
местните органи и другите 
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заинтересовани страни и по-
специално, партньорите, посочени в 
член 5 от Регламент (ЕС) № [РОР...].

Or. en

Изменение 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 и ефективността на 
публичната администрация и на 
другите участници в процеса.

.

Or. xm

Обосновка

Финансовата подкрепа за укрепване на капацитета на всички партньори, освен 
публичните органи и администрации, ще гарантира изпълнението на разпоредбите на 
член 5 от предложението на регламент, както и плодотворното участие на 
партньорите, и по този начин ще създаде условия за оптимизация на използването на 
фондовете.

Изменение 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

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 и на капацитета на 
партньорите и ефективна публична 
администрация.
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Or. en

Изменение 512
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – 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 и ефективна публична 
администрация; осигуряване на 
стратегически насоки за 
териториално развитие в рамките на 
стратегията „Европа 2020“ на всички 
равнища на управление посредством 
Териториалната програма на Съюза.

Or. it

Изменение 513
Catherine Bearder

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 и ефективна публична 
администрация, както и осигуряване на 
стратегически насоки за 
териториално развитие в рамките на 
стратегията „Европа 2020“ на всички 
равнища на управление чрез 
Териториалната програма на 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 514
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 1 – точка 11 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на социалната 
икономика;

Or. en

Изменение 515
László Surján

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) намаляване на 
междурегионалните различия в 
нивото на развитие, създаващи 
породени от бедността, социални или 
междуетнически напрежения;

Or. en

Изменение 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Дял II – член 9 – параграф 1 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) насърчаване на сектора на 
туризма във всичките му форми;

Or. it
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Изменение 517
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете по ОСР, и се определят в 
правилата за отделните фондове.

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете по ОСР, и се определят в 
правилата за отделните фондове.
Инвестиционните приоритети 
следва да се считат за подцели, 
определящи по по-конкретен начин 
основните области, в които е 
необходимо развитие, но 
предоставящи достатъчна гъвкавост 
за осъществяването на развитие 
съобразно действителните 
потребности на различните видове 
територии.

Or. en

Изменение 518
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете по ОСР, и се определят в 
правилата за отделните фондове.

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете, обхванати от РОР, и се 
определят в правилата за отделните 
фондове, като в същото време се 
гарантира, че проблематиката, 
свързана с половата принадлежност, 
и равенството между мъжете и 
жените, са включени в дейностите 
по всички тематични приоритети и 
на всички етапи от подготовката, 
програмирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
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програмите.

Or. en

Изменение 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 10 – параграф 1

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 социалното,
хармонично, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза и с цел да се 
постигне икономическо, социално и 
териториално сближаване,
тематичните цели, посочени в член 9, 
ще бъдат координирани и балансирани 
с инвестиционните приоритети с 
помощта на обща стратегическа рамка.

Or. en

Изменение 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 10 – параграф 1

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 и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж ще бъдат изразени с помощта на 
обща стратегическа рамка като 
неизчерпателен списък от 
препоръчителни действия за фондовете 
по ОСР.
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Or. en

Изменение 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 11 — параграф 1 — 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 — ключови
действия, които биха могли да се 
подпомагат без обвързване от всеки от 
фондовете по ОСР;

Or. fr

Изменение 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – 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 –
неизчерпателен списък от 
препоръчителни действия за 
фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ключовите териториални заличава се
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предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и 
рибарските райони, както и за 
районите с особени териториални 
характеристики, посочени в членове 
174 и 349 от Договора, по които ще 
работят фондовете по ОСР;

Or. es

Изменение 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
крайградските, селските и 
крайбрежните и рибарските райони, 
както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете, 
обхванати от РОР;

Or. en

Обосновка

В своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно петия доклад на Европейската комисия 
относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 
2013 г. Европейският парламент изтъква, че по-големите градски центрове са 
изправени пред конкретни предизвикателства поради сложното естество на техните 
социални, икономически и екологични задачи, като в този контекст се вижда 
ендогенният потенциал на селските региони и крайградските райони като 
възможност за развитие не само в близост до агломерациите и големите градове.

Изменение 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 2 — член 11 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

б) ключовите икономически, социални, 
екологични и териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

Or. fr

Изменение 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските, крайбрежните и рибарските 
райони и за районите с богато 
културно-историческо наследство, 
както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 527
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 11 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, както и за районите с особени 
териториални характеристики, посочени 
в членове 174 и 349 от Договора, по 
които ще работят фондовете по ОСР;

б) ключовите териториални 
предизвикателства за градските, 
селските и крайбрежните, планинските
и рибарските райони, както и за 
районите с особени териториални 
характеристики, посочени в членове 174 
и 349 от Договора, по които ще работят 
фондовете по ОСР;

Or. de

Обосновка

Планинските райони са изправени пред присъщи за тях, специални предизвикателства. 
Те трябва да се борят с разнообразни проблеми, като например миграцията и 
икономически неизгодното положение. Поради това е желателно тези региони да 
бъдат специално споменати.

Изменение 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 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;

заличава се

Or. es

Изменение 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 11 — параграф 1 — буква г)
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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, стратегиите за регионална 
интеграция за регионите по член 349
и стратегиите за морските басейни;

Or. fr

Изменение 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Or. en

Изменение 531
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат 
макрорегионалните стратегии,
стратегиите, свързани с 
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басейни; метрополисите, и стратегиите за 
морските басейни, когато държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии;

Or. de

Обосновка

Следва да се отчита и постоянно нарастващото значение на метрополните региони 
като форма на регионално развитие и териториално сътрудничество, обхващат 
градове, региони и държави.

Изменение 532
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – член 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 на трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
равнище, като отчитат — където е 
целесъобразно — макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни;

Or. it

Изменение 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

заличава се
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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.

Or. fr

Изменение 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 с националните програми за 
реформи и други съответни 
стратегии.

Or. en

Изменение 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

е) механизми за гарантиране на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с националните програми за 
реформи.
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от Договора.

Or. es

Изменение 536
Ramona Nicole Mănescu

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 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, 
включително превръщането занапред 
на компетентността в областта на 
управлението на проекти и програми 
в задължително условие за 
назначаване в управляващите органи 
и междинните звена.

Or. en

Изменение 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 
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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.

Or. fr

Обосновка

Общата стратегическа рамка е елемент от съществено значение. Затова тя следва 
да се приема съгласно обикновената законодателна процедура, а не чрез делегиран 
акт.

Изменение 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемане и преразглеждане Приемане

Or. en

Изменение 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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.

заличава се

Or. es

Изменение 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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 е посочена 
в приложение [X].

Or. en

Изменение 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

Комисията предлага, в допълнително 
приложение, обща стратегическа рамка 
в 3-месечен срок от приемането на 
настоящия регламент.
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на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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.

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

Or. en

Изменение 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията 
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.

заличава се

Or. en
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Изменение 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията 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 стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията може 
да представи предложение за 
преразглеждане на общата 
стратегическа рамка или Европейският 
парламент и Съветът могат да 
поискат от Комисията да представи 
такова предложение.

Or. en

Изменение 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 12 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията 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 стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда приложението и го 
представя на Парламента и на 
Съвета съгласно процедурата за 
съвместно вземане на решения.

Or. fr

Изменение 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията 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 стратегията на
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж или когато се 
налага изменение на приоритетите 
на рамката, за да съответстват на 
сериозни промени в икономическото 
или социалното положение в Съюза,
Комисията предлага тя да бъде 
преразгледана.

Or. es

Изменение 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. es

Изменение 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Предложение за регламент
Част 2 – член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 12 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

В 6-месечен срок след приемането на 
преразгледаната обща стратегическа 
рамка държавите членки, избраните 
регионални и местни органи, в 
съответствие с член 4, параграф 4,
предлагат, когато е необходимо, 
изменения в техните договори за 
партньорство и програми.

Or. fr

Изменение 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Насоки за бенефициери



AM\903901BG.doc 53/180 PE491.052v01-00

BG

1. Комисията изготвя подробни 
практически насоки относно начина 
за ефективен достъп и използване на 
фондовете, обхванати от РОР, и 
относно начина за разработване на 
възможностите за взаимно допълване 
с други инструменти от 
съответните политики на Съюза.
2. Насоките се изготвят най-късно до 
30 юни 2014 г. и предоставят за всяка 
тематична цел обща информация за 
съответните налични инструменти 
на равнище ЕС с подробни източници 
на информация, примери на добри 
практики за съчетаване на 
наличните инструменти за 
финансиране в рамките на отделните 
области на политиката и отвъд тях, 
описание на съответните органи и 
структури, участващи в 
управлението на всеки инструмент, 
контролен списък за потенциални 
бенефициери с цел да се установят 
най-добре ресурсите за финансиране.
3. Насоките се публикуват на 
уебсайта на съответната генерална 
дирекция на Комисията. Комисията и 
управляващите органи, действащи в 
съответствие с член 105, в 
сътрудничество с Комитета на 
регионите осигуряват 
разпространението на насоките до 
потенциалните бенефициери.

Or. en

Обосновка

Практиката показва, че бенефициерите срещат трудности при установяването на 
най-подходящите инструменти за финансиране на своите конкретни проекти. 
Настоящото изменение има за цел да улесни достъпа до интегрирано финансиране.

Изменение 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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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.

1. Всяка държава членка, съвместно със 
своите местни и регионални органи,
подготвя договор за партньорство за 
периода 1 януари 2014—31 декември 
2020 г.

В държавите членки, чиито 
национално законодателство или 
административни разпоредби 
отреждат на местните и 
регионалните органи ролята на 
управляващи органи на оперативните 
програми, тези регионални и местни 
органи участват пълноправно в 
изготвянето на договора за 
партньорство.

Or. it

Обосновка

Местните и регионалните органи трябва да участват равноправно в 
партньорството с държавите членки.

Изменение 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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.

1. Всяка държава членка подготвя 
договор за партньорство за периода 
1 януари 2014—31 декември 2020 г. в 
съответствие с член 5.

Or. en
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Изменение 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

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.

1. Договорът за партньорство се 
изготвя за периода 1 януари 2014—31 
декември 2020 г.

Or. it

Изменение 554
Luís Paulo Alves

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.

1. Всяка държава членка подготвя 
договор за партньорство на 
подходящото териториално равнище 
съгласно съответната 
институционална, правна и 
финансова рамка, за периода 1 януари 
2014—31 декември 2020 г.

Or. pt

Изменение 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В държави членки, в които 
съгласно националното 
законодателство или 
административните разпоредби 
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регионите и местните органи 
участват в изпълнението на 
оперативните програми, тези региони 
и местни органи участват 
пълноправно при изготвянето на 
договорите за партньорство.

Or. en

Изменение 556
Luís Paulo Alves

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 държавите членки, в които 
националното законодателство или 
административните разпоредби 
отреждат роля при изпълнението на 
оперативните програми на регионите 
и местните органи, последните 
участват пълноправно при 
изготвянето на договора за 
партньорство.

Or. pt

Изменение 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки в сътрудничество с 
партньорите, както са посочени в 
член 4, параграф 4 и член 5. Договорът 
за партньорство се подготвя в диалог с 
Комисията.
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Or. fr

Изменение 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Дял II – 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. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки в сътрудничество с 
партньорите, както са посочени в член 
4, параграф 4 и член 5, в диалог с 
Комисията.

В държавите членки, в които други 
публични органи отговарят за 
оперативните програми, тези органи 
участват пълноправно в изготвянето 
на договора за партньорство.

Or. it

Обосновка

Счита се за необходимо включването на регионалните органи в изготвянето на 
договорите за партньорство като съфинансиращи и прилагащи политиката на 
сближаване.

Изменение 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки в тясно
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5, на всички етапи от 
подготовката му. Договорът за
партньорство се подготвя в диалог с 
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Комисията.

Or. en

Изменение 560
Hermann Winkler

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

Or. de

Изменение 561
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Договорът за партньорство обхваща 
цялата подкрепа от фондовете по ОСР в 
съответната държава членка.

3. Договорът за партньорство обхваща 
цялата подкрепа от фондовете, 
обхванати от РОР, в съответната 
държава членка.

Or. en

Изменение 562
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Договорът за партньорство се 
подлага на публична консултация, 
преди да бъде внесен в Комисията.

Or. en

Изменение 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
3-месечен срок след приемането на
общата стратегическа рамка.

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
6-месечен срок от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 564
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Част 2 – член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
3-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
6-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

Or. it

Изменение 565
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Разпоредбите на договора за 
партньорство се прилагат еднакво и 
по отношение на договора на фонда за 
макрорегионално развитие, изготвян 
от държавите членки. 

Or. sk

Обосновка

Синхронизиране с одобрените макрорегионални стратегии.

Изменение 566
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В договора за партньорство се 
определят:

Съдържанието, което има 
отношение както към договора за 
партньорство, така и към 
оперативните програми, следва да се 
определи на най-подходящото 
равнище, като се вземе предвид 
принципът на пропорционалност. В 
договора за партньорство се определят:

Or. en

Изменение 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уредбата, която гарантира 
хармонизирането със стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително:

а) уредбата, която насърчава 
намаляването на различията в 
нивата на развитие на отделните 
региони и изоставането на най-
необлагодетелстваните региони, 
включително:

Or. en

Изменение 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 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, определени в общата 
стратегическа рамка;

Or. fr

Изменение 569
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия, 

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия, 



PE491.052v01-00 62/180 AM\903901BG.doc

BG

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;

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, в 
допълнение към член 349 от ДФЕС и 
препоръките на Съвета от 2011 г. за 
най-отдалечените райони;

Or. pt

Изменение 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 устойчивото развитие спрямо 
тематичните приоритети,
хоризонталните принципи, посочени 
в членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент и препоръчителните
действия, определени в общата 
стратегическа рамка, като се вземат 
предвид 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;

Or. en

Изменение 571
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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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 на държавите членки и 
регионите 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;

Or. pt

Обосновка

Необходимо е да се отбележи, че договорите за партньорство следва да отчитат 
потребностите на развитието на страната и регионите, за да бъдат наясно с 
действителните условия, които влияят на всеки отделен район и как структурните 
фондове могат да помогнат за тяхното решаване. Ще бъде полезно да се направи 
надеждна диагностика на всеки район с цел по-добро и по-ефективно разпределение на 
структурните фондове.

Изменение 572
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 съответните цели, 
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;

Or. en
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Изменение 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 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;

заличава се

Or. fr

Изменение 574
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 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;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо елементи, които вече са предоставени или договорени в рамките на 
операционните програми, да бъдат отново възпроизвеждани в договора за 
партньорство. Тези разпоредби наистина изглеждат излишни и не водят до 
опростяване. Овен това държавите членки не могат да поемат ангажименти, които 
преди това са били поети на регионално или местно равнище.
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Изменение 575
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 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;

заличава се

Or. en

Изменение 576
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 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; тематичните цели могат да 
се различават в различните региони; 
затова след като те бъдат 
установени, следва да се вземат под 
внимание определените потребности 
за всеки отделен регион;

Or. ro

Изменение 577
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Предложение за регламент
Част 2 – член 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; тематичните цели могат да 
са различни за отделните региони и 
произтичат от установените 
потребности на всеки регион;

Or. en

Изменение 578
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Раздел II - член 14 – параграф 1 – буква а) – точка (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, който мотивира 
избора на тематични цели и 
ориентировъчния размер на 
разпределените от фондовете по ОСР 
средства;

Or. it

Обосновка

Договорът за партньорство трябва да представлява документ за програмиране, 
който определя и установява общите правила за следващия период на програмиране. 
Обосновката за избора на програми трябва да бъде представена с програмите, а не 
предварително.

Изменение 579
Catherine Bearder
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Предложение за регламент
Част 2 – член 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. Тематичните цели могат да 
бъдат различни в отделните 
оперативни програми;

Or. en

Изменение 580
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 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 връзка с изменението на 
климата;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо елементи, които вече са предоставени или договорени в рамките на 
операционните програми, да бъдат отново възпроизвеждани в договора за 
партньорство. Тези разпоредби наистина изглеждат излишни и не водят до 
опростяване. Овен това държавите членки не могат да поемат ангажименти, които 
преди това са били поети на регионално или местно равнище.
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Изменение 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
връзка с изменението на климата;

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 и 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 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 
връзка с изменението на климата;

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 борбата с изменението на 
климата;

Or. fr

Изменение 583
Catherine Bearder

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

Or. en

Изменение 584
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
връзка с изменението на климата;

iv) ориентировъчния размер на 
отпусната подкрепа от Съюза по 
тематични цели на национално равнище 
за всеки от фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) възможния размер на подкрепата, 
предвидена за допълващи дейности с 
фондове, различни от фондовете по 
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ОСР, които специално предвиждат 
подобно сътрудничество, като 
съвместно финансиране за 
интегрирани проекти в областта на 
околната среда и действия по 
климата; държавите членки 
гарантират, че по договори за 
партньорство, които определят 
околната среда и действията по 
климата като тематични цели, се 
дава приоритет на финансирането на 
дейности, допълващи интегрираните 
проекти в тези области;

Or. en

Обосновка

„Интегрираните проекти“ по програма LIFE представляват конкретен всеобхватен 
инструмент в областта на околната среда и действията по климата. Те имат 
потенциал да допринесат значително за ефикасно използване на средствата, за 
съгласувано прилагане на най-важните правни норми в областта на околната среда и 
да повишат капацитета за усвояване на финансирането, предвидено за околната 
среда и действията по климата в рамките на политиката за сближаване и 
селскостопанската политика. За да стане възможно осъществяването им, трябва от 
самото начало да се набележат потенциални допълващи дейности с фондовете по 
ОСР.

Изменение 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 – член 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;

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с предложението относно член 14, параграф 1, буква аа) 
(нова).

Изменение 587
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 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 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Or. fr

Обосновка

Изключително е важно да се вземат под внимание макрорегионалните стратегии в 
договора за партньорство, за да се укрепи тяхното стратегическо измерение.

Изменение 588
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква a) – точка 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 
макрорегионалните стратегии, 
стратегиите, свързани с 
метрополисите, и стратегиите за 
морските басейни, когато държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии;

Or. de
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Обосновка

Следва да се отчита постоянно нарастващото значение на метрополните региони 
като форма на регионално развитие и териториално сътрудничество, обхващат 
градове, региони и държави.

Изменение 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 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, 
стратегиите за регионална 
интеграция за регионите по член 349
и стратегиите за морските басейни, в 
случаите, когато държавите членки и 
регионите участват в или са 
определили подобни стратегии;

Or. fr

Изменение 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Or. en
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Изменение 591
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква а) — подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) списъка на програмите по ЕФРР, 
ЕСФ и КФ, с изключение на тези по
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“, и на програмите на 
ЕЗФРСР и ЕФМДР със съответните 
ориентировъчни размери на 
разпределените средства по фондове по 
ОСР и по години;

vii) списъка на програмите по ЕФРР, 
ЕСФ и КФ и на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“, с 
изключение на програмите на ЕЗФРСР 
и ЕФМДР със съответните 
ориентировъчни размери на 
разпределените средства по фондове по 
ОСР и по години;

Or. fr

Изменение 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква а) — подточка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) реда за съгласуване на 
програмите, посочени в член 14, 
параграф 1, буква а), подточка vii), с 
програмите от целта „Европейско 
териториално сътрудничество“.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се засили съгласуваността между оперативните програми, включени 
в различните цели на политиката на сближаване и тези, които са включени в 
европейското териториално сътрудничество, за да се укрепи стратегическото 
планиране на последните.
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Изменение 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) уредбата, която гарантира 
съгласуване с макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни, когато държавите членки и 
регионите участват в такива 
стратегии, с оглед да се гарантира 
достатъчно финансиране от 
фондовете за тези стратегии;

Or. en

Обосновка

Фондовете следва да се координират в тясна връзка с макрорегионалните стратегии 
и стратегиите за морските басейни с оглед да се гарантира достатъчно 
финансиране от фондовете за тези стратегии.

Изменение 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интегриран подход към 
териториалното развитие, подкрепяно 
от фондовете по ОСР, като се 
определят:

б) интегриран подход към устойчивото 
териториално развитие, подкрепяно от 
фондовете по ОСР, като се определят:

Or. en

Изменение 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach
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Предложение за регламент
Част 1 – член14 – 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 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, особено когато 
те предвиждат структурирано 
сътрудничество като програма LIFE,
както и с ЕИБ;

Or. en

Обосновка

„Интегрираните проекти“ по програма LIFE представляват конкретен всеобхватен 
инструмент в областта на околната среда и действията по климата. Те имат 
потенциал да допринесат значително за ефикасно използване на средствата, за 
съгласувано прилагане на най-важните правни норми в областта на околната среда и 
да повишат капацитета за усвояване на финансирането, предвидено за околната 
среда и действията по климата в рамките на политиката за сближаване и 
селскостопанската политика. За да стане възможно осъществяването им, трябва от 
самото начало да се набележат потенциални допълващи дейности с фондовете по 
ОСР.

Изменение 596
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 — член 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 на национално, 
мултирегионално 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;



PE491.052v01-00 76/180 AM\903901BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 597
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 1 – член14 – 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 на национално, 
мултирегионално 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;

Or. en

Изменение 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете, обхванати от РОР, за 
териториалното развитие на градски, 
крайградски, селски, крайбрежни и 
рибарски райони и на райони с особени 
териториални характеристики, и по-
специално уредбата за прилагане на
членове 28, 29 и 99, придружена —
където е целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. en
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Обосновка

Интегрираният подход към териториалното развитие, който се подкрепя от 
фондовете, обхванати от РОР, е ключов за крайградските райони, които за 
застрашени от риска да нямат достъп не само до фондовете, предназначени за 
градските райони, но и до средства от бюджета, определени за селските райони. 
Характерно за новата градска действителност е крайградското развитие. Ясно е, че 
крайградските райони не са само маловажен междинен елемент; по-скоро те са нови 
и различни по вид многофункционални територии.

Изменение 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете, обхванати от РОР, за 
териториалното развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена от списъка с 
критерии за определянето на 
функционални градски зони;

Or. en

Изменение 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква б) — подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни, планински, 
трансгранични и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. fr

Изменение 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква б) — подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, крайградски,
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък с критерии
за определяне на градските и 
крайградските райони;

Or. fr
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Изменение 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на различни видове 
територии, включително градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на 
членове 28, 29 и 99, придружена —
където е целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. en

Изменение 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за устойчивото 
териториално развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99;
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целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. en

Изменение 604
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, периферни 
градски, селски, крайбрежни и рибарски 
райони и на райони с особени 
териториални характеристики, и по-
специално уредбата за прилагане на 
членове 28, 29 и 99, придружена —
където е целесъобразно — от 
индикативен списък на градовете, 
които ще могат да участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. es

Изменение 605
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход по отношение на 
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фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

подходящата по размер територия
към използването на фондовете по ОСР 
за териториалното развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, като планински, 
островни или много слабо населени 
райони, и по-специално уредбата за 
прилагане на членове 28, 29 и 99, 
придружена;

Or. en

Изменение 606
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

 ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни, планински и рибарски 
райони и на райони с особени 
териториални характеристики, и по-
специално уредбата за прилагане на 
членове 28, 29 и 99, придружена —
където е целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. de

Обосновка

Планинските райони са изправени пред присъщи за тях, специални предизвикателства. 
Те трябва да се борят с разнообразни проблеми, като например миграцията и 
икономически неизгодното положение. Поради това е желателно тези региони да 
бъдат специално споменати.
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Изменение 607
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход по отношение на 
подходящата по размер територия 
към използването на фондовете по ОСР 
за териториалното развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, като планински, 
островни или много слабо населени 
райони, и по-специално уредбата за 
прилагане на членове 28, 29 и 99;

Or. en

Изменение 608
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква б) — подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход на съответното 
териториално равнище към 
използването на фондовете по ОСР за 
териториалното развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, като планинските 
местности, островите или много 
слабо населените райони, и по-
специално уредбата за прилагане на 
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платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

членове 28, 29 и 99;

Or. fr

Изменение 609
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква б) — подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, крайградски,
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99;

Or. fr

Обосновка

Интегрираният подход на използване на фондовете по ОСР е също изключително 
важен за крайградските райони, като съществува риск те да бъдат лишени не само 
от фондовете, предназначени за селските райони, но и от финансирането, отпуснато 
за градовете, при положение че броят на крайградските територии все повече се 
увеличава в рамките на ЕС.

Изменение 610
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от индикативен
списък на градовете, които ще участват 
в платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

Or. en

Изменение 611
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) основните приоритетни области 
за сътрудничество, като се отчитат 
– където е целесъобразно –
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Or. en

Изменение 612
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква в)
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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 
регионалните демографски 
предизвикателства, както и 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;

Or. de

Изменение 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 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 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с риск от 
дискриминация или социално
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности и на 
географските райони, засегнати от 
демографските предизвикателства, 
като там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

Or. fr

Изменение 614
Fiorello Provera
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Предложение за регламент
Част 2 — член 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 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от сериозните и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, посочени в 
член 174 на Договора, 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;

Or. fr

Изменение 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 устойчив 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 социално
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности, като 
там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

Or. en
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Изменение 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност и 
безработица, или на целевите групи с 
най-висок риск от дискриминация или 
социално изключване със специална 
насоченост към хората с увреждания и
маргинализираните общности, като там 
се включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

Or. xm

Обосновка

Добавянето на жените и на лицата с увреждания засилва параграфа, като 
същевременно остава последователен с другите разпоредби в регламента. „Където е 
целесъобразно” следва да бъде премахнато, тъй като това е объркващо и може да 
доведе до неправилно тълкуване на национално равнище. Необходими са сведения за 
отпуснатите финансови средства, за да се проследят инвестициите и тяхното 
отражение върху конкретните целеви групи.

Изменение 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 

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 
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специална насоченост към 
маргинализираните общности, като 
там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми;

специална насоченост към 
маргинализираните общности и лицата 
с увреждания, като се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

Or. en

Изменение 618
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
и демографски условия, съгласно 
посоченото в член 174 от Договора, 
или 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;

Or. en

Изменение 619
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
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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;

тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към жените,
маргинализираните общности и лицата 
с увреждания, като там, където е 
целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми за 
съответните фондове, обхванати от 
РОР;

Or. en

Изменение 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част 2 – член 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 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
и демографски условия съгласно раздел 
174 от Договора, или от бедност 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;

Or. en

Обосновка

Всички европейски региони в бъдеще ще бъдат включени в прилагането на 
стратегиите на ЕС.

Изменение 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) начинът, по който фондовете по 
ОСР ще допринесат за 
осъществяването на интегрирани 
национални стратегии за борба с 
бедността, конкретизирани в 
националните програми за реформи, 
които насърчават включването на 
всички групи, застрашени или 
подложени на риск от бедност и 
социално изключване, подкрепени от 
националните доклади по стратегии 
за социална закрила и социално 
включване;

Or. en
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Изменение 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — Член 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 и 
крайни цели 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;

Or. en

Изменение 624
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — Член 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 етапни цели 
и целеви за рамката на изпълнението, 
заедно с методологията и механизма, с 
които се гарантира съгласуваността 
между програмите и фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 625
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 14 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)
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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, валидни на национално и 
регионално равнище, и на действията, 
които трябва да бъдат предприети, 
отговорните органи и графика за 
тяхното провеждане, когато 
предварителните условия не са 
изпълнени(не засяга българската 
езикова редакция);

Or. xm

Обосновка

(Не засяга българската езикова редакция)

Изменение 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – точка 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;

Or. de

Изменение 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква г) – точка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) мерки за ефективно 
разпределение на средства, като се 
имат предвид производствата по 
конкуренция;

Or. de

Изменение 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква 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 подхода на многостепенно 
управление и за привличане на 
партньорите, посочени в член 5, както 
и за ролята на партньорите в 
подготовката на договора за 
партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент, и в подготовката, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на програмите, в 
съответствие с европейския кодекс на 
поведение, включващ списък с 
привлечените партньори, описание на 
начина, по който са били избрани, на 
техните отговорности, както и 
становищата им относно 
съдържанието на договора за 
партньорство и прилагането на 
принципа за партньорство;

Or. en



PE491.052v01-00 94/180 AM\903901BG.doc

BG

Изменение 629
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква 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) примерен списък на партньорите и
предприетите действия от държавата 
членка и компетентните регионални 
и местни органи съгласно член 4, 
параграф 4 и параграф 5 за привличане 
на тези партньори и ролята на 
партньорите в подготовката на договора 
за партньорство и доклада за напредъка, 
посочен в член 46 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 630
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква 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 
привличане на съответните 
партньори и ролята на партньорите в 
подготовката и прилагането на 
договора за партньорство и доклада за 
напредъка, посочен в член 46 от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 631
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка iv) — буква а)(нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) териториален анализ на най-
ефективния мащаб на 
функционалната област (планински 
масив, воден басейн, долина, 
междуобщински територии и др.) за 
постигане на поставените цели дори 
и чрез многорегионални програми;

Or. en

Изменение 632
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) териториалният анализ на 
съответното географско равнище на 
функционална област (масив, басейн, 
долина, междуобщинско обединение, и 
т.н.), която е най-ефективна за 
постигане на поставените цели, 
включително посредством 
мултирегионални програми;

Or. fr

Изменение 633
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) въвеждане на задължително 
обучение по управление на проекти и 
програми на служителите както в 
управляващите органи, така и в 
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междинните звена, ако 
предварителната оценка на техните 
способности за управление на 
проекти и програми установи, че са 
недостатъчни;

Or. en

Изменение 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) определяне на правните и 
административните пречки за 
прилагането на партньорството в 
национален контекст, както и 
действия, предвидени за тяхното 
преодоляване;

Or. en

Изменение 635
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) териториален анализ на най-
ефективния мащаб на 
функционалната област (планински 
масив, воден басейн, долина, 
междуобщински територии и др.) за 
постигане на поставените цели дори 
и чрез многорегионални програми;

Or. en
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Изменение 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква г) — подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) определяне на съответните 
съществуващи 
национални/регионални/местни 
партньорства и структури на 
многостепенно управление, както и 
начини, по които да бъдат взети под 
внимание;

Or. en

Изменение 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 14 — параграф 1 — буква д) — подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) оценка дали има необходимост от 
подсилване на административния 
капацитет на органите и — където е 
целесъобразно — на бенефициерите и 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за тази цел;

заличава се

Or. fr

Изменение 638
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — Член 14 — параграф 1 — буква д) — подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) оценка на необходимостта от 
укрепване на административния 
капацитет на органите и — където е 
целесъобразно — на бенефициерите и 
действията, които да бъдат 
предприети за тази цел;

заличава се

Or. en

Изменение 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — Член 14 — параграф 1 — буква д) — подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) оценка на необходимостта от 
укрепване на административния 
капацитет на органите и — където е 
целесъобразно — на бенефициерите и 
действията, които да бъдат предприети 
за тази цел;

i) оценка на необходимостта от 
укрепване на административния 
капацитет на органите, бенефициерите и
партньорите, посочени в член 5 от 
настоящия регламент, и действията, 
които да бъдат предприети за тази цел;

Or. en

Изменение 640
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – Член 14 – параграф 1 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) обобщение на планираните 
действия и съответстващите им 
цели в програмите за постигане на 
намаление в административната 
тежест за бенефициерите;

заличава се
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Or. en

Изменение 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 14 – параграф 1 – буква д) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оценка на съществуващите системи 
за обмен на електронни данни и на 
планираните действия, с които да се 
даде възможност целият обмен на 
информация между бенефициерите и 
органите, отговорни за управлението и 
контрола на програмите, да бъде 
осъществен само с помощта на обмен на 
електронни данни.

iii) оценка на съществуващите системи 
за обмен на електронни данни и на 
планираните действия, с които да се 
даде възможност целият обмен на 
информация между бенефициерите и 
органите, отговорни за управлението и 
контрола на програмите, да бъде 
осъществен за предпочитане с 
помощта на обмен на електронни данни.

Or. es

Изменение 642
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — Член 14 — параграф 1 — буква д) — подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) предварителна оценка на 
способностите за управление на 
проекти и програми на служителите 
в националните, регионалните и 
местните органи, които ще са 
страна по договорите за 
партньорство, за да се установи дали 
са подходящи за целта по отношение 
на административния им 
капацитет;

Or. en



PE491.052v01-00 100/180 AM\903901BG.doc

BG

Изменение 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 15 – параграф 1

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, 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.

Or. es

Обосновка

Премахват се позоваванията на конкретните препоръки за държавите, тъй като те 
предполагат обвързване на политиката на сближаване със набор от цели, които се 
отдалечават значително от съответните цели на тази политика.

Изменение 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 15 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на договора за партньорство с 
настоящия регламент, общата 
стратегическа рамка и препоръките за 

1. Комисията оценява съгласуваността 
на договора за партньорство с 
настоящия регламент, общата 
стратегическа рамка, като отчита 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Предложение за регламент
Дял II – 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 
шест месеца след подаването му от 
държавата членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. В решението си, с което 
приема договора за партньорство, 
Комисията отчита като ефективно 
участието на регионалната 
системата за местно 
самоуправление, потърсена за 
изготвянето на договора за 
партньорство в съответствие с 
институционалната система на 
всяка държава членка. Договорът за 
партньорство не може да влиза в сила 
по-рано от 1 януари 2014 г.

Or. it
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Обосновка

Местните и регионалните органи трябва да участват равноправно в 
партньорството с държавите членки

Изменение 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Част 2 — член 15 — параграф 3 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато държава членка предложи 
изменение на договора за партньорство, 
Комисията прави оценка в съответствие 
с параграф 1 и, когато това е 
целесъобразно, приема чрез актове за 
изпълнение решение за одобряване на 
изменението.

3. Когато държава членка предложи 
изменение на договора за партньорство, 
Комисията прави оценка в съответствие 
с параграф 1 и, когато това е 
целесъобразно, приема чрез актове за 
изпълнение решение за одобряване на 
изменението в срок от три месеца след 
внасянето му от държавата членка.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде дадена подходяща нормативна сигурност, за да 
се избегне объркването между оригиналния и изменения договор за партньорство.

Изменение 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 15 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато държава членка предложи 
изменение на договора за партньорство, 
Комисията прави оценка в съответствие 
с параграф 1 и, когато това е 
целесъобразно, приема чрез актове за 
изпълнение решение за одобряване на 

3. Когато държава членка предложи 
изменение на договора за партньорство, 
Комисията следи за това изменението 
да бъде предложено, след като е 
съгласувано с регионалните и 
местните органи съгласно 
посоченото в член 4, параграф 4, и
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изменението. прави оценка в съответствие с параграф 
1 и, когато това е целесъобразно, приема 
чрез актове за изпълнение решение за 
одобряване на изменението.

Or. fr

Изменение 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 15 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато една държава членка 
изпитва временни бюджетни 
затруднения или сериозен 
икономически спад, Комисията може 
да поиска от засегнатата държава 
членка да оцени дали е уместно и 
необходимо да се преразгледа и измени 

договорът ѝ за партньорство с оглед 

постигане на целите на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, както и на 
специфичните задачи на отделните 
фондове, съгласно заложените им в 
Договорите цели.

Or. en

Изменение 649
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 — член 16 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки 
на Съвета съгласно член 148, параграф 
4 от Договора и които отчитат
националните и регионалните
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора, както е адаптиран към 
националния и регионалния контекст 
от националните програми за 
реформи и други стратегии.

Or. en

Изменение 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Предложение за регламент
Дял II – член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.
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Заедно с принципа на субсидиарност 
управителните органи 
самостоятелно избират 
тематичните цели и приоритетните 
инвестиции, върху които да бъде 
концентрирана общата помощ на 
Съюза.

Or. it

Обосновка

Изборът на целите и приоритетите трябва да бъде оставен на управителните 
органи според спецификацията на местно ниво на целите на стратегията „Европа 
2020“.

Изменение 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 16 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат националните 
и регионалните потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност, като в същото 
време намаляват до минимум 
бъдещите външни разходи за 
европейското общество по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в съответните препоръки
за отделните държави в съответствие с 
член 121, параграф 2 от Договора и 
съответните препоръки на Съвета 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат националните 
и регионалните потребности и 
хоризонталните принципи.

Or. en
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Изменение 652
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 2 – член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора и които отчитат 
националните и регионалните
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора. И все пак тематичната 
концентрация следва да бъде гъвкава, 
така че да позволи приспособяване на 
намесата на фондовете към 
потребностите и съответните 
особености на всяка държава членка и 
всеки регион.

Or. es

Обосновка

Предложената от Комисията концентрация трябва да бъде придружена от 
гъвкавост с цел приспособяване на намесата на фондовете към съответните 
потребности на всяка държава и регион, като по този начин се гарантира по-голяма 
ефективност на ресурсите.

Изменение 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 
от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 
148, параграф 4 от Договора и които 
отчитат националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
отделните препоръки и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Or. es

Изменение 654
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове и с 
пълното одобрение на регионалните 
органи — върху действията, които имат 
най-голяма добавена стойност по 
отношение на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.



PE491.052v01-00 108/180 AM\903901BG.doc

BG

Or. it

Изменение 655
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 — член 16 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2 
от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 
148, параграф 4 от Договора и които 
отчитат националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, работят 
по предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформи и 
които отчитат съгласно принципа на 
субсидиарност, националните и 
регионалните потребности съгласно
по отношение на избора на 
тематични цели и инвестиционни 
приоритети.

Or. en

Изменение 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Член 2 – точка 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 

Държавите-членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по предизвикателствата, 
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набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които отчитат 
макрорегионалните, националните и 
регионалните потребности.

Or. sk

Обосновка

Синхронизиране с одобрените макрорегионални стратегии.

Изменение 657
Jan Březina

Предложение за регламент
Част 2 — член 16 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
действията, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
работят по предизвикателствата, 
набелязани в препоръките за отделните 
държави в съответствие с член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните
препоръки на Съвета съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора и които 
отчитат националните и 
регионалните потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата – в съответствие с правилата 
за отделните фондове – върху 
интервенциите, които имат най-голяма 
добавена стойност по отношение на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, чрез 
ефективно използване на 
специфичния териториален 
потенциал, отчитайки 
националните и регионалните 
потребности, предизвикателствата, 
набелязани в съответните препоръки
за отделните държави в съответствие с 
член 121, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, адаптиран 
към националния и регионалния 
контекст от националните програми 
за реформи и други стратегии, както
и съответните препоръки на Съвета 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора за функционирането на ЕС.

Or. en
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Обосновка

Националните програми за реформи следва по-скоро да служат като референтни за 
програмните документи, отколкото като препоръки за всяка отделна държава.

Изменение 658
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Предварителни условия
1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.
2. Държавите членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия 
са изпълнени.
3. Когато предварителните условия 
не са изпълнени към датата на 
предаване на договора за 
партньорство, държавите членки 
включват в договора за партньорство 
обобщение на действията, които 
трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел 
да се гарантира изпълнението на 
условията не по-късно от две години 
след приемането на договора за 
партньорство или не по-късно от 31 
декември 2016 г., като се взема по-
ранната от двете дати.
4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.
5. Комисията оценява 
предоставената информация за 
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изпълнението на предварителните 
условия в рамките на своята оценка 
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.
6. Параграфи 1 и 5 не се прилагат по 
отношение на програмите по линия 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

Or. en

Изменение 659
Hermann Winkler

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,
чието съдържание да има тясна 
връзка с фондовете по ОСР и тяхното 
ефективно използване.

Or. de

Изменение 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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. Приложимите допълнителни 
условия представляват необходима 
предпоставка и следва да имат връзка 
и пряко въздействие върху 
ефикасността и ефективността на 
конкретните подпомагани действия в 
определена държава членка за 
постигане на съответната 
приоритетна цел на Съюза. 
Предварителните условия не следва 
да се използват като инструменти за 
постигане на цели, различни от тези 
на политиката. За всеки от фондовете 
по ОСР в правилата за отделните 
фондове се определят предварителни 
условия винаги когато са необходими 
за подобряване на тяхната 
ефикасност и ефективност.

Or. es

Изменение 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 — 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 само доколкото са пряко 
свързани с използването на 
фондовете.

Or. fr

Обосновка

Предварителните условия ще позволят да се повиши ефективността и усвояването 



AM\903901BG.doc 113/180 PE491.052v01-00

BG

на фондовете. Въпреки това те не трябва да водят до по-големи усложнения за 
държавите членки и управляващите органи. Затова е удачно те да се свържат пряко 
с инвестициите на политиката на сближаване.

Изменение 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват дали 
предварителните условия, определени 
в съответните правила за отделните 
фондове, са приложими за 
конкретните цели, следвани в 
рамките на приоритетите на
техните програми, и дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени. Оценката се ограничава до 
установените в правилата за 
отделните фондове критерии и може 
да бъде пропорционална предвид 
равнището на предоставената 
помощ.

Or. en

Изменение 663
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват, в 
сътрудничество със своите 
съответни регионални и местни 
органи, дали приложимите 
предварителни условия са изпълнени 
при спазване на разпределянето на 
правомощията между отделните 
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равнища на управление.

Or. fr

Обосновка

Изключително е важно Комисията да отчита институционалния контекст на всяка 
държава членка и това, как са разпределени правомощията в нея. Действително е 
неприемливо държава членка да поема ангажименти, които зависят от 
правомощията на регионалните и местните органи, и обратно.

Изменение 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — 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. Оценката се извършва въз 
основа на обща методология и 
включва партньорите, посочени в 
член 5 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с 
институционалната и правната си 
рамка държавите членки оценяват 
дали в договора за партньорство или в 
техните програми предварителните
условия, установени в правилата за 
отделните фондове, са приложими 
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към конкретните действия, включени 
в приоритетите на техните 
програми, и дали тези приложими 
предварителни условия се изпълняват 
или не.

Or. es

Изменение 666
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тъй като предварителните условия
са директно свързани с тематична 
цел/приоритет на договора за 
партньорство или програмата,
държавите членки оценяват дали, 
където са приложими, те са 
изпълнени.

Or. it

Изменение 667
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел да 
се гарантира изпълнението на условията 
не по-късно от две години след 

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел да 
се гарантира изпълнението на условията 
не по-късно от три години след 
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приемането на договора за партньорство 
или не по-късно от 31 декември 2016 г., 
като се взема по-ранната от двете дати.

приемането на договора за партньорство 
или не по-късно от 31 декември 2016 г., 
като се взема по-ранната от двете дати.

Or. fr

Изменение 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел 
да се гарантира изпълнението на 
условията не по-късно от две години 
след приемането на договора за 
партньорство или не по-късно от 31 
декември 2016 г., като се взема по-
ранната от двете дати.

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на
национално или регионално ниво.

Or. en

Изменение 669
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 в съответствие с 
разпределението на правомощията на 
различните равнища на управление..
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Or. pt

Изменение 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел да 
се гарантира изпълнението на условията 
не по-късно от две години след 
приемането на договора за партньорство 
или не по-късно от 31 декември 2016 г., 
като се взема по-ранната от двете дати.

3. Когато предварителните условия не 
са изпълнени към датата на предаване 
на договора за партньорство, държавите 
членки включват в договора за 
партньорство обобщение на действията, 
които трябва да бъдат предприети на 
национално или регионално ниво, и 
график за тяхното изпълнение с цел да 
се гарантира изпълнението на условията 
не по-късно от три години след 
приемането на договора за партньорство 
или не по-късно от 31 декември 2017 г., 
като се взема по-ранната от двете дати.

Or. es

Обосновка

Подразбира се, че изпълнението на някои условия не от компетенцията на 
регионалните или местните власти, управляващи органи на програмите, поради което 
следва да се разшири възможността за осигуряване изпълнението на условията.

Изменение 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предварителните условия 
не са изпълнени към датата на 
предаване на договора за партньорство,
държавите членки включват в 

3. Програмата посочва приложимите 
предварителни условия, които не са 
изпълнени към датата на предаване на 
договора за партньорство. Държавите 
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договора за партньорство обобщение 
на действията, които трябва да 
бъдат предприети на национално или 
регионално ниво, и график за тяхното 
изпълнение с цел да се гарантира 
изпълнението на условията не по-
късно от две години след приемането 
на договора за партньорство или не 
по-късно от 31 декември 2016 г., като 
се взема по-ранната от двете дати.

членки представят доклад за тяхното 
изпълнение не по-късно от 31 декември 
2016 г.

Or. es

Изменение 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

заличава се

Or. en

Изменение 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Програмата описва действията, 
които трябва да се извършат в 
предвидения срок във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, приложими за конкретните 
действия, включени в приоритетите 
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на програмата, които не са били 
изпълнени към датата на предаване 
на програмата.

Or. es

Изменение 674
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Държавите членки определят 
действията във връзка с изпълнението 
на предварителните условия, 
включително и графика за тяхното 
изпълнение, в съответните програми.

Or. fr

Изменение 675
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки определят
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Държавите-членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително и графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми на подходящото 
териториално равнище и в 
съответствие със съответната 
институционална, правна и 
финансова рамка.

Or. pt
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Изменение 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми. Във връзка с прилагането на 
планове или стратегии по 
тематичните цели 4, 5 и 6 
държавите членки обмислят 
интегрирани проекти в сферата на 
климата и околната среда като 
потенциален модел за ефективно, 
последователно и координирано 
прилагане.

Or. en

Обосновка

Предварителните условия са инструмент с решаващо значение за гарантиране на 
ефективното използване на финансови ресурси. Огромните ползи от прилагането 
например на законодателството в областта на отпадъците са довели до създаване на 
приблизително 400 000 допълнителни работни места и до икономии от 72 милиарда 
евро. В този смисъл интегрираните проекти по LIFE могат да бъдат изключително 
ценни. Те са създадени да служат за модел, който установява конструктивно, 
дългосрочно сътрудничество между различни сектори на администрацията, и 
насочва разходите към основни дейности за прилагането им.

Изменение 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5
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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 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 такива, се прилага 
член 22, параграф 2а (заявление за 
специална програма под управление на 
Комисията).

Or. de

Изменение 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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 оценка 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 

5. Комисията оценява предоставената 
информация за приложимостта и
изпълнението на съответните 
предварителни условия в рамките на 
своята оценка на договора за 
партньорство и програмите. Тази 
оценка се ограничава до критериите, 
установени в правилата за отделните 
фондове; тя е пропорционална 
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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.

предвид равнището на 
предоставената помощ и зачита 
националните и регионалните 
правомощия за вземане на решение 
относно конкретните и подходящите 
мерки на политиката, включително 
съдържанието на стратегиите. В 
случай на несъгласие между 
Комисията и държава членка 
относно приложимостта на 
предварително условие към 
конкретната цел по приоритетите 
на дадена програма или нейното 
изпълнение, Комисията доказва както
приложимостта в съответствие с 
член 2, така и неизпълнението. Когато 
приема дадена програма, Комисията
може да реши да спре всички междинни 
плащания към съответната 
приоритетна ос на 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.

Or. en

Изменение 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Дял II – 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 

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

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 задълженията от страна на 
Комисията.

Or. it

Изменение 680
Patrice Tirolien

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. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, може да представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Важно е предварителните условия да не водят до никакво спиране на плащанията или 



PE491.052v01-00 124/180 AM\903901BG.doc

BG

до финансови корекции, като се изключат онези, за чието спазване държавите членки 
са поели ангажимент.

Изменение 681
Erminia Mazzoni

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 оценка 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 оценка на договора за 
партньорство и програмите. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, може да представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията.

Or. en

Изменение 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 оценка на договора за 
партньорство и програмите. Когато 

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

Or. en

Изменение 683
María Irigoyen Pérez

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, Комисията 
гарантира удовлетворителното
завършване на действията за 
изпълнение на предварителните 
условия.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се гарантира изпълнението на предварителните условия и на 
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мерките за изпълнение на предварително условие, но в никакъв случай не е необходимо 
да се спират плащанията към програмата.

Изменение 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
последователността на
предоставената от държавата членка
информация за приложимостта на 
предварителните условия и за
изпълнението на предварителните 
условия в рамките на своята оценка на 
договора за партньорство и програмите. 
При липса на несъответствия се 
подписва договорът за партньорство, 
а ако е необходимо, и програмата, и 
Комисията повече не поставя под 
въпрос изпълнението на 
предварителните условия.

При отсъствие на споразумение и 
след доказано неизпълнение на 
приложимите предварителни 
условия, Комисията може да реши, 
когато приема дадена програма, да спре 
всички междинни плащания според 
съответния приоритет на
въпросната програма или част от тях 
до удовлетворителното завършване на 
конкретните действия за изпълнение 
на предварителното условие на 
съответния приоритет, при 
положение че това е необходимо, за 
да се избегнат значителни щети по 
отношение на ефикасността и 
ефективността на включените в 
този приоритет действия.
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Or. es

Изменение 685
Ramona Nicole Mănescu

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 оценка 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 оценка 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. При вземане 
на решение Комисията следва да 
обръща особено внимание на 
икономическите и социалните 
последствия от решението за спиране 
на плащанията. Неизпълнението на 
действията за удовлетворяване на 
предварително условие до срока, 
определен в програмата, може да
представлява основание за спиране на 
плащанията от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 686
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 2 — член 17 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
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предварителните условия в рамките на 
своята оценка 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.

предварителните условия в рамките на 
своята оценка 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, което 
способства за постигане на целите на 
програмата. Неизпълнението на 
действията за удовлетворяване на 
предварително условие до срока, 
определен в програмата, представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията.

Or. en

Изменение 687
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Дял II – 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.

Or. it
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Изменение 688
Tomasz Piotr Poręba

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 оценка 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 оценка на договора за 
партньорство и програмите. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, може да представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията.

Or. en

Изменение 689
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държави членки, приели система 
на регионално програмиране, 
спирането на плащанията от страна 
на Комисията се отнася единствено 
до регионите, които не са изпълнили 
предварителните условия.

Or. it
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Обосновка

Средствата от европейски помощи могат да бъдат спрени само по програми, които 
не гарантират наличието на предварително условие.

Изменение 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Неизпълнението на условията в 
определените за това срокове дава 
основание на Комисията да спре 
временно междинните плащания, 
свързани с този приоритет. 
Временното спиране на плащанията 
по съответния приоритет се отменя 
незабавно, когато държавата членка 
завърши действията, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия, приложими за програмата, 
които не са били изпълнени към 
момента на решението на 
Комисията за временно спиране на 
плащанията.

Or. es

Изменение 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите членки могат да 
прехвърлят временно спрените 
средства към други приоритети, за 
които предварителните условия са 
изпълнени.
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Or. es

Изменение 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграфи 1 — 5 не се прилагат по 
отношение на програмите по линия на
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

6. Параграфи 1 — 5 не се прилагат по 
отношение на програми по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по отношение на 
фондовете за макрорегионално 
развитие. 

Or. sk

Обосновка

Синхронизиране с одобрените макрорегионални стратегии.

Изменение 693
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение
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.
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Or. de

Изменение 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 — член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение
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.

Or. en

Изменение 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Част II – член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение
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, 
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представляват резерв за изпълнение, 
който се отпуска в съответствие с 
член 20.

Or. it

Обосновка

Въвеждането на резерв за изпълнение би могло да насърчи отговорните за вземането 
на политически решения лица да поставят лесно постижими цели, за да си 
гарантират средства.

Изменение 696
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Резерв за изпълнение
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.

Or. en

Изменение 697
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 — член 18 — заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Резерв за изпълнение Резерв за гъвкавост

Or. fr

Изменение 698
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Изменение 699
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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, 

заличава се
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който се отпуска в съответствие с 
член 20.

Or. en

Изменение 700
Younous Omarjee

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.

В периода на планиране и в рамките 
на разпределените на всяка държава 
членка средства се отпуска резерв за 
изпълнение въз основа на отменените 
бюджетни кредити, чиято цел е:

i) да се финансират инициативи за 
подкрепа на заетостта на младите 
хора, за социално включване, развитие 
на енергията от възобновяеми 
източници, образование за възрастни 
и достъп до здравеопазване;
ii) да се финансират инициативи в 
областта на научните изследвания, 
иновациите и развитието на 
промишлеността;
iii) да се позволи използването на 
структурните фондове в случай на 
икономическа и социална криза.

Or. fr

Изменение 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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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.

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 остава в 
Комисията и се отпуска на 
държавата членка в съответствие с 
член 20.

Or. en

Изменение 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

5 % от средствата, отпуснати на всеки 
от фондовете по ОСР във всяка държава 
членка, с изключение на средствата, 
отпуснати на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ и по дял 
V от Регламента за ЕФМДР, могат да
представляват резерв за изпълнение, 
който, ако е необходимо, се отпуска в 
съответствие с член 20.

Or. es

Изменение 703
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 2 — член 18 — параграф 1
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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.

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 
доброволен резерв за изпълнение, който 
се отпуска в съответствие с член 20.

Or. en

Обосновка

Задължителният резерв за изпълнение следва да се премахне. Резервът за изпълнение 
ще е наличен в доста късен етап от програмния период (2018 г., 2019 г.) и би било 
много трудно да се оценят обективно различията в изпълнението на програмите. 
Поради това задължителният резерв за изпълнение следва да се замени с доброволен.

Изменение 704
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Преглед на изпълнението
1. Комисията в сътрудничество с 
държавите членки предприема във 
всяка държава членка през 2017 и 
2019 г. преглед на изпълнението на 
програмите спрямо рамката на 
изпълнението, определена в 
съответния договор за партньорство 
и в програмите. Методът за 
определяне на рамката на 
изпълнението е определен в 
приложение І.
2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на 
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програмите на нивото на 
приоритетите въз основа на 
информацията и оценките, 
представени в докладите за 
напредъка, предадени от държавите 
членки през 2017 и 2019 г.

Or. en

Изменение 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 19 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 и 
2019 г., покаже, че като приоритет в 
основата на програмата не са 
постигнати етапните цели, 
определени за 2016 и 2018 г., 
Комисията излиза с препоръки към 
съответната държава членка, и ако е 
целесъобразно, оказва техническа 
подкрепа на органите на управление.

Or. fr

Изменение 706
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Ако предприетата през 2017 и 
2019 г. проверка на резултатите 
покаже, че за даден приоритет в 
рамките на някоя от програмите не 
са постигнати етапните цели, 
определени за 2016 и 2018 г., 
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Комисията излиза с препоръки към 
съответната държава членка и ако е 
необходимо предоставя техническа 
подкрепа на органите на управление.

Or. it

Изменение 707
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 — член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
от името на GUE/NGL Group

Предложение за регламент
Част 2 — член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се



PE491.052v01-00 140/180 AM\903901BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 710
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Част 2 — член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Част 2 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Обосновка

Същата като при изменението на член 18.

Изменение 712
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 713
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 2 — член 20 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на резерва за изпълнение Разпределяне на доброволен резерв за 
изпълнение

Or. en

Обосновка

Задължителният резерв за изпълнение следва да се премахне. Резервът за изпълнение 
ще е наличен в доста късен етап от програмния период (2018 г., 2019 г.) и би било 
много трудно да се оценят обективно различията в изпълнението на програмите. 
Поради това задължителният резерв за изпълнение следва да се замени с доброволен.

Изменение 714
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 20 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в 
рамките на някоя от програмите не 
са постигнати етапните цели, 
определени за 2016 г., Комисията 
излиза с препоръки към съответната 
държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в 
рамките на някоя от програмите не 
са постигнати етапните цели, 
определени за 2016 г., Комисията 
излиза с препоръки към съответната 
държава членка.

заличава се

Or. es

Обосновка

Няма смисъл да се правят две толкова близки във времето оценки, при условия че 
вноската от резерва не ги оправдава. При всички случаи остава възможността за 
препоръки от страна на ЕИО.

Изменение 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 20 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в рамките 
на някоя от програмите не са постигнати 
етапните цели, определени за 2016 г., 
Комисията излиза с препоръки към 
съответната държава членка.

1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в рамките 
на някоя от програмите не са постигнати 
етапните цели, определени за 2016 г., 
Комисията излиза с препоръки към 
съответната държава членка, като 
надлежно отчита дали непредвидени 
външни фактори, на които 
въпросната програма не може да 
въздейства, като например неочакван, 
сериозен, икономически спад, са 
довели до невъзможност за постигане 
на етапните цели на дадения 
приоритет или приоритети.
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Комисията предоставя техническа 
помощ на органите на управление, 
когато е необходимо.

Or. en

Изменение 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 20 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава членка на програмите и 
приоритетите, по които са постигнати 
етапните цели. Държавите членки
предлагат предоставянето на резерва
за изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в решението 
на Комисията. Комисията одобрява 
изменението на съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава членка не подаде 
информация в съответствие с член 46, 
параграфи 2 и 3, резервът за изпълнение 
за съответните програми или 
приоритети не се отпуска.

2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
до 30 юни 2019 г. посредством актове за 
изпълнение за определяне за всеки фонд 
по ОСР и за всяка държава членка на 
програмите и приоритетите, по които са 
постигнати етапните цели. Комисията 
разпределя на всяка държава членка 
само процента от нейния резерв за 
изпълнение, съответстващ на дела на 
съответните успешни програми и 
приоритети от общо разпределените 
средства на държавата членка за 
дадения фонд или фондове.
Държавата членка насочва резерва за 
изпълнение по равно междувсички 
програми и приоритети, посочени в 
решението на Комисията. Комисията 
одобрява изменението на съответните 
програми в съответствие с член 26. В 
случаите, когато държава членка не 
подаде информация в съответствие с 
член 46, параграфи 2 и 3, резервът за 
изпълнение за съответните програми 
или приоритети не се отпуска.

Or. en
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Изменение 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава членка на програмите и 
приоритетите, по които са постигнати 
етапните цели. Държавите членки 
предлагат предоставянето на резерва за 
изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в решението на 
Комисията. Комисията одобрява 
изменението на съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава членка не подаде 
информация в съответствие с член 46, 
параграфи 2 и 3, резервът за изпълнение 
за съответните програми или 
приоритети не се отпуска.

2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2018 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава членка на програмите и 
приоритетите, по които са постигнати 
етапните цели. Държавите членки 
предлагат предоставянето на резерва за 
изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в решението на 
Комисията. Комисията одобрява 
изменението на съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава членка не подаде 
информация в съответствие с член 46, 
параграфи 2 и 3, резервът за изпълнение 
за съответните програми или 
приоритети не се отпуска.

Or. es

Изменение 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 20 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че прегледът, предприет 
през 2019 г., покаже, че за даден 
приоритет в рамките на някоя от 
програмите не са постигнати 
етапните цели, определени за 2018 г., 
Комисията надлежно отчита дали 
причината за това са били 
непредвидени външни фактори, на 
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които въпросната програма не може 
да въздейства, като например 
неочакван, сериозен, икономически 
спад, като в тези случаи резервът за 
изпълнение не се запазва, а се 
разпределя на държавата членка, на 
чиято територия се осъществява 
дадената програма. Държавата 
членка в този случай насочва резерва 
за изпълнение или към въпросните 
приоритети, ако все още са 
приложими, или към други 
приоритети на дадената програма 
или други програми, със съответната 
надлежна обосновка за това.

Or. en

Изменение 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – 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.

заличава се

Or. en

Изменение 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Предложение за регламент
Част 2 — 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 
изиска от държавата членка да 
предложи изменения на съответните 
програми. Ако държавата членка не 
отговори на това искане или не го 
направи по задоволителен начин в 
тримесечен срок, Комисията може да
спре по дадения приоритет всички свои 
задължения или част от тях в 
съответствие с процедурата, определена 
в правилата за отделните фондове.

Or. fr

Обосновка

Правоприлагането по отношение на изпълнението е твърде автоматично. Преди да 
пристъпи към спиране на плащанията, Комисията следва да изиска пренасочване на 
програмите, които се оценяват като слабо ефективни, за да установи причините за 
тази неефективност.

Изменение 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – 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 

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, и не са приети 
необходимите корективни мерки,
Комисията може да спре по дадения 
приоритет всички междинни плащания 
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в правилата за отделните фондове. или част от тях в съответствие с 
процедурата, определена в правилата за 
отделните фондове.

Or. es

Изменение 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че въз основа на прегледа 
на окончателния доклад за 
изпълнението на програмата 
Комисията установи сериозно 
неизпълнение на целите, определени в 
рамката на изпълнението, тя може 
да приложи финансова корекция по 
отношение на съответните 
приоритети в съответствие с 
правилата за отделните фондове. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 с оглед определянето на 
критериите и методологията за 
определяне на нивото на финансовата 
корекция, която трябва да бъде 
приложена.

заличава се

Or. en

Изменение 724
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че въз основа на прегледа заличава се
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на окончателния доклад за 
изпълнението на програмата 
Комисията установи сериозно 
неизпълнение на целите, определени в 
рамката на изпълнението, тя може 
да приложи финансова корекция по 
отношение на съответните 
приоритети в съответствие с 
правилата за отделните фондове. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 с оглед определянето на 
критериите и методологията за 
определяне на нивото на финансовата 
корекция, която трябва да бъде 
приложена.

Or. en

Изменение 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за изпълнението 
на програмата Комисията установи 
сериозно неизпълнение на целите, 
определени в рамката на изпълнението, 
тя може да приложи финансова 
корекция по отношение на съответните 
приоритети в съответствие с правилата 
за отделните фондове. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 с оглед 
определянето на критериите и 
методологията за определяне на нивото 
на финансовата корекция, която трябва 
да бъде приложена.

4. В случай че въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за изпълнението 
на програмата Комисията установи 
сериозно неизпълнение на целите, 
определени в рамката на изпълнението, 
и не са приети необходимите 
корективни мерки, тя може да приложи 
финансова корекция по отношение на 
съответните приоритети в съответствие 
с правилата за отделните фондове. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142 с оглед определянето на критериите 
и методологията за определяне на 
нивото на финансовата корекция, която 
трябва да бъде приложена.

Or. es
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Изменение 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 2 не се прилага за програми 
по целта „Европейско териториално 
сътрудничество“ и към дял V от 
Регламента за ЕФМДР.

5. Параграф 2 не се прилага за програми
на фондовете за макрорегионално 
развитие и за програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и към дял V от 
Регламента за ЕФМДР.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка.

Изменение 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Макроикономически условия Плащания за държави членки, 
изпитващи временни бюджетни 
затруднения

Or. en

Изменение 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Част 2 – член 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
от името на GUE/NGL Group

Предложение за регламент
Част 2 — член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 730
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. it

Изменение 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Изменение 734
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 21 — параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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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.

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. 
Спирането на плащанията не трябва 
по никакъв начин да засяга 
икономическите и финансовите 
интереси на бенефициерите и 
правилното изпълнение на проектите 
в съответната държава членка;

Or. en

Изменение 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. При държави членки, които 
получават финансова помощ съгласно 
параграф 1, буква г), Комисията 
може, по искане на съответната 
държава членка, да създаде специална 
програма посредством мярка за 
изпълнение съгласно член 53a от 
Финансовия регламент (централно 
управление на средствата), която да 
разпределя спрените или оттеглени 
плащания от съответните държави 
членки към целите, определени в член 
21, параграф 4 (максимално 
увеличаване на въздействието, което 
наличните фондове оказват върху 
растежа и 
конкурентоспособността);

Or. de
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Изменение 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 22 — заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличение на плащанията за държави 
членки, изпитващи временни бюджетни 
затруднения

Увеличение на плащанията за държави 
членки, изпитващи временни бюджетни 
затруднения и сериозен икономически 
спад съгласно посоченото в 
Регламент (EО) № 1466/97 и 
Регламент (EО) № 1467/97.

Or. en

Изменение 737
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Част 2 — член 22 — параграф 1 — алинея 1 — подточка аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в случаите, когато 
съотношението между 
ангажиментите и плащанията в 
съответната държава членка 
надвиши 30 % за последните две 
години от референтния период;

Or. en

Изменение 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 —член 22 — параграф 1 — алинея 1 — буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случаите, когато съответната 
държава членка е в положение на 
сериозен икономически спад съгласно 
посоченото в Регламент (EО) № 
1466/97 и Регламент (EО) № 1467/97;

Or. en

Изменение 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки, които 
отговарят на едно от условията, 
определени в параграф 1, букви а), б) 
или в), могат, с цел стабилизиране на 
икономическото си положение и 
предотвратяване на катастрофални 
загуби, да призоват Комисията да 
създаде специална програма 
посредством мярка за изпълнение 
съгласно член 53а от Финансовия 
регламент (централно управление на 
средствата), която да гарантира, че 
плащанията на съответната 
държава членка, които са били 
прекратени или оттеглени, ще дадат 
възможност да се постигнат 
възможно най-бързо целите, 
определени в член 21, параграф 4 
(максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
фондове оказват върху растежа и 
конкурентоспособността);

Or. de
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Изменение 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 5.

Or. fr

Изменение 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5 от настоящия 
регламент. Това партньорство следва 
най-добрите практики, поставящи 
основите на Европейския кодекс на 
поведение, посочен в член 5, параграф 
3.

Or. en

Изменение 742
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в
сътрудничество с партньорите. 
Държавите членки гарантират, че 
партньорите са представени в 
екипите, разработващи програмите, 
както и в екипите за подбор на 
проекти. Партньорите във всички 
тези екипи се определят чрез процеси, 
съблюдаващи принципите на 
прозрачност, и не са зависими от 
никакви управленски структури на 
държавата членка. Правилата за 
работа, списъкът на членовете, 
включително имената на отделните 
лица, и приетите протоколи от 
срещите на екипа са публично 
достояние. Програмите преминават 
през публична консултация, преди да 
бъдат внесени в Комисията.

Or. en

Изменение 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подготовка на програмите Подготовка на програмите и на 
програмите на фондовете за 
макрорегионално развитие

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка.
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Изменение 744
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите, съгласно 
посоченото в член 5.

Or. en

Изменение 745
Андрей Ковачев, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите и 
преминават през обществена 
консултация, преди да бъдат внесени 
в Комисията.

Or. en

Изменение 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Насърчава се използването на 
мултифондовите програми (ЕФРР, 
ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР, 
ЕФМДР). За тази цел Комисията 
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приема всякакви мерки, целящи да 
бъдат подготвени и приложени 
подобни програми при спазване на 
принципа на пропорционалност.

Or. fr

Обосновка

Следва да се насърчава използването на мултифондовите програми.

Изменение 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията подкрепя 
възможността за съществуване на 
многофондови оперативни програми и 
за тази цел предприема действия по 
приемане на различни мерки, които 
ще подчинят създаването и 
прилагането на тези програми на 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията подкрепя 
възможността за създаване на 
мултифондови програми, подготвя и 
улеснява изпълнението на подобни 
инициативи при спазване на принципа 
на пропорционалност.
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Or. fr

Изменение 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата 
стратегическа рамка. Всички 
програми се придружават от 
предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в рамките на шест месеца след 
предаването на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в деветмесечен срок след 
одобряването на общия регламент. 
Всички програми се придружават от 
предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. en

Обосновка

Изискването за внасяне на договора едновременно с програмите може да забави 
началото на дейностите.

Изменение 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
програмите на фондовете за 
макрорегионално развитие, които се 
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рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48. 

подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48. 

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка.

Изменение 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в рамките на три месеца след 
приемането на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в деветмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. en

Изменение 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в рамките на шест месеца след 
предаването на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. en

Изменение 753
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в дванадесетмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. en

Изменение 754
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след 
одобряването на общата стратегическа 
рамка. Всички програми се придружават 
от предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в рамките на 3 месеца от 
датата на приемането на договора за 
партньорство от Европейската 
комисия, с изключение на програмите 
по „Европейско териториално 
сътрудничество“, които се подават в 
шестмесечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка. Всички 
програми се придружават от 
предварителната оценка, посочена в 
член 48.

Or. en

Изменение 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Част 2 — член 23 — параграф 3 — алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчава се възможността за 
съществуване на многофондови 
оперативни програми (ЕФРР, ЕСФ, 
Кохезионен фонд, ЕЗФРСР, ЕФМДР). 
За тази цел Европейската комисия 
приема различни мерки за 
създаването и прилагането на тези 
програми съгласно принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

Изборът за създаване на многофондови програми следва да се насърчава и подкрепя 
от всички участници, както и да бъдат избягвани процедурните пречки, в 
съответствие с принципа на пропорционалност.
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Изменение 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 23 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Фонд за макрорегионално развитие 
се създава с договор, сключен от 
групата на държавите членки с 
одобрена макрорегионална стратегия. 
ЕИБ, други държави членки и страни, 
които не са членки на ЕС, участващи 
в одобрената макрорегионална 
стратегия, както и техните съседни 
държави, имат правото да сключват 
договора за макрорегионален фонд. 

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка. Така се 
осъществява взаимовръзка между одобрените макрорегионални стратегии, напр. 
стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и стратегията на 
Европейския съюз за региона на река Дунав. 

Изменение 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса ѝ към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 
действията за намаляване на 

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса ѝ към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР в 
съответствие също така с 
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административната тежест за 
бенефициерите.

производствата по конкуренция и 
действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

Or. de

Изменение 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса й към 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие 
с общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Във всяка 
програма се включва уредбата, с която 
се гарантира ефективно, ефикасно и 
координирано изпълнение на фондовете 
по ОСР, и действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса й към 
регионалните и местните 
потребности и съгласно общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 
действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

Or. en

Изменение 759
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса Й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса Й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
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за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 
действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато държавите членки и 
регионите участват в 
макрорегионални стратегии или 
стратегии за морските басейни, 
програмата се координира с тях в 
съответствие с договора за 
партньорство, с оглед да се гарантира 
достатъчно финансиране от 
фондовете за тези стратегии.

Or. en

Обосновка

Фондовете следва да се координират в тясна връзка с макрорегионалните стратегии 
и стратегиите за морските басейни с оглед да се гарантира достатъчно 
финансиране от фондовете за тези стратегии.

Изменение 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 3 — алинея 1 — уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки приоритет се определят 
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

За всеки приоритет се определят
измерими количествени и качествени
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Or. en

Изменение 762
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 3 — алинея 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки приоритет се определят 
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

За всеки приоритет се определят 
количествени или качествени
показатели за оценяване на напредъка 
на програмата към постигане на целите 
като основа за мониторинг, оценка и 
преглед на изпълнението. Те включват:

Or. en

Изменение 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 3 — алинея 1 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) показатели, където е 
целесъобразно, свързани с приноса на 
програмата към макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за 
морските басейни;

Or. en



AM\903901BG.doc 167/180 PE491.052v01-00

BG

Обосновка

Фондовете следва да се координират в тясна връзка с макрорегионалните стратегии 
и стратегиите за морските басейни с оглед да се гарантира достатъчно 
финансиране от фондовете за тези стратегии.

Изменение 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 3 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят общи показатели, като могат 
да се предвидят и показатели за 
отделните програми.

За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят общи измерими качествени 
и количествени показатели, като могат 
да се предвидят и показатели за 
отделните програми.

Or. en

Изменение 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. показатели, съгласно 
хоризонталните принципи в членове 7 
и 8;

Or. en

Изменение 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат 
отчетени принципите, определени в 
членове 7 и 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включват измерими 
качествени и количествени етапни и 
крайни цели за показателите, 
отнасящи се до хоризонталните 
принципи, установени в членове 7 и 8, 
които по целесъобразност се добавят 
към специфични за програмата 
показатели и към предприемане на 
конкретни действия, с цел да се 
постигне съответствие с принципите, 
определени в членове 7 и 8.

Or. en

Изменение 767
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7 и 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат отчетени 
принципите, определени в членове 7 и 8,
ако това не е било достатъчно добре 
описано в договора за партньорство;

Or. en

Изменение 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всяка програма определя 
предприетите действия за включване 
на партньорите, съгласно посоченото 
в член 5, във всички етапи на 
подготовката, изпълнението, 
оценката и мониторинга на 
програмата в съответствие с 
европейския кодекс на поведение, 
посочен в член 5, включващ списък с 
привлечените партньори, описание на 
начина, по който са били избрани, на 
техните отговорности, както и 
становищата им относно 
съдържанието на програмата и 
прилагането на принципа за 
партньорство;

Or. en

Изменение 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всяка програма, план и проект се 
основават на оценка на 
устойчивостта по отношение на 
въглерода в съответствие с целите на 
стратегията на ЕС „Европа 2020“. 
Комисията определя обща 
методология за тези оценки в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 143.

Or. en
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Обосновка

Следва да се гарантира, че инвестициите на ЕС съответстват на целите на 
стратегията на ЕС „Европа 2020“: това трябва да включва оценка на 
устойчивостта по отношение на въглерода — инструмент от първостепенно 
значение, с който се гарантира, че програмите не оказват обратен ефект върху 
целите на ЕС във връзка с климата до 2020 г.

Изменение 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Всяка програма определя 
доказателства, че компетентните 
регионални и местни органи и 
населението, на чиято територия се 
осъществява програмата, са пряко 
ангажирани в подготовката и 
одобрението на програмата, тяхното 
мнение относно съдържанието на 
програмите е надлежно взето предвид 
и е предоставена мотивирана 
обосновка в случаите, когато 
програмата е внесена въпреки 
наличието на сериозни опасения, 
повдигнати от един или повече 
засегнати регионални или местни 
органи, или от гражданското 
общество в тази територия.

Or. en

Изменение 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 4в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. За да се гарантира съответствие 
със законодателството на Съюза, 
съгласно член 6, всяка програма 
отговаря на изискванията на 
Директивата за стратегическа 
екологична оценка (2001/42/ЕО), 
Директивата относно опазването на 
естествените мобилността и дивата 
флора и фауна (92/43/ЕИО), 
Рамковата директива за водите 
(2000/60/EО), Директивата относно 
опазването на дивите птици 
(2009/147/ЕО). В допълнение към това 
големите проекти, съгласно член 90, 
се оценяват за въздействието им 
върху околната среда в съответствие 
с Директиви 85/337/ЕИО и 97/11/ЕС на 
Съвета.

Or. en

Изменение 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — 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. Всяка програма, с изключение на 
случаите, при които техническата 
помощ се предприема по специална 
програма, определя ориентировъчния
размер на подкрепата, която ще бъде 
използвана за цели във връзка с 
изменението на климата, се основава на 
оценка на устойчивостта по 
отношение на въглерода в 
съответствие с целите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Комисията 
определя обща методика за тези 
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оценки в съответствие с 
процедурата, посочена в член 143.

Or. en

Изменение 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част 2 — 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 биоразнообразието, 
включително „Натура 2000“, както 
се изисква от националните рамки за 
приоритетни действия.

Or. en

Обосновка

Проследяването на биоразнообразието вече използва средства извън бюджета на ЕС 
(фондове за развитие) и следва да се включи в целия бюджет на ЕС за мониторинг на 
напредъка спрямо постигането на целта на ЕС относно биоразнообразието, свързана 
със спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г. Националните рамки за 
приоритетни действия по „Натура 2020“, създадени да прилагат член 8 от 
Директивите относно опазването на естествените местообитания, са 
инструментите, които определят какво финансиране се предвижда на национално 
ниво за ефективното постигане на целите на мрежата „Натура 2020“.

Изменение 774
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Дял II – член 24 – параграф 5
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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, социалното приобщаване и 
намаляването на бедността;

Or. it

Изменение 775
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 — 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, въз основа на категориите 
интервенции в оперативните 
програми.

Or. en

Изменение 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 — член 24 — параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всяка програма, план и проект, 
отнасящи се до транспорта и 
мобилността, се основават на 
оценката на въздействието върху
безопасността и върху избягването на 
инциденти в съответствие с целта 
на ЕС за намаляване на тежките 
инциденти с 50 % до 2020 г.

Or. en

Изменение 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Съдържание на програмите на 
фондовете за макрорегионално 
развитие

1. Всяка програма на фонд за 
макрорегионално развитие определя 
стратегия относно приноса на 
програмата за стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, в съответствие 
с общата стратегическа рамка и 
одобрената макрорегионална 
стратегия. Всяка програма на фонд за 
макрорегионално развитие включва 
мерки за гарантирането на 
резултатно, ефективно и 
координирано изпълнение на 
фондовете по ОСР, както и действия 
с цел намаляване на 
административната тежест за 
бенефициентите.
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2. Всяка програма на фонд за 
макрорегионално развитие посочва 
приоритети, съответстващи на 
приоритетите на одобрената 
макрорегионална стратегия, като 
определя специфични цели и 
финансови бюджетни кредити за 
подкрепата от фондовете по ОСР.
3. Всеки приоритет определя 
показателите за оценка на напредъка 
в изпълнението на даден фонд за 
макрорегионално развитие за 
постигане на целта като основа за 
мониторинг, оценка и преглед на 
ефективността. 
Някои от приоритетите са:
а) финансови показатели относно 
целевите разходи;
б) показатели за измерване на 
резултатите, свързани с 
подпомаганите дейности;
в) показатели за резултатите, 
свързани с приоритетите.
Правилата за отделните фондове 
определят общите показатели за 
всеки фонд по ОСР; могат да се дадат 
и конкретни показатели за отделни 
програми на фондове за 
макрорегионално развитие.

4. Всяка програма на фонд за 
макрорегионално развитие съдържа 
списък от мерки за прилагане на 
принципите, определени в членове 7 и 
8. 
5. Държавите членки, които създават 
фонд за макрорегионално развитие, 
изготвят програма на фонда за 
макрорегионално развитие в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

Or. sk
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Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка.

Изменение 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 — член 25 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
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 
ѝ цели, показателите, количествени 
цели и разпределението на бюджетните 
средства.

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
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, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда по-специално адекватността 
и осъществимостта на програмната 

стратегия, съответстващите й цели, 

показателите, количествени цели и 
разпределението на бюджетните 
средства.

Or. fr

Изменение 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 ѝ 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 съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите ѝ цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

Or. en

Изменение 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Дял II – член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията представя коментарите си 
в тримесечен срок след датата на 
подаване на програмата. Държавата 
членка предоставя на Комисията 
всичката необходима допълнителна 
информация и, когато е целесъобразно, 
преразглежда предложената програма.

2. Комисията представя коментарите си 
в едномесечен срок след датата на 
подаване на програмата. Държавата 
членка предоставя на Комисията 
всичката необходима допълнителна 
информация и, когато е целесъобразно, 
преразглежда предложената програма.

Or. it

Обосновка

Призовава се за намаляване на времето за приемане на оперативни програми с цел да 
бъдат избегнати забавяния на началото на програмите.
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Изменение 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Дял II – член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с правилата за 
отделните фондове Комисията одобрява 
всяка програма не по-късно от шест
месеца след официалното ѝ подаване от 
държавата членка (държавите членки), 
при условие че евентуално направените 
от Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени, но не по-
рано от 1 януари 2014 г. или преди 
приемането от Комисията на решение за 
одобряване на договора за 
партньорство.

3. В съответствие с правилата за 
отделните фондове Комисията одобрява 
всяка програма не по-късно от три
месеца след официалното ѝ подаване от 
държавата членка (държавите членки), 
при условие че евентуално направените 
от Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени, но не по-
рано от 1 януари 2014 г. или преди 
приемането от Комисията на решение за 
одобряване на договора за 
партньорство.

Or. it

Обосновка

Призовава се за намаляване на времето за приемане на оперативни програми с цел да 
бъдат избегнати забавяния на началото на програмите.

Изменение 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Процедура за одобрение на 
програмите на фондовете за 
макрорегионално развитие
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1. Комисията оценява 
съответствието на програмите на 
фондовете за макрорегионално 
развитие с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, 
техния ефективен принос за 
постигане на тематичните цели и 
специфичните приоритети на Съюза 
за всеки фонд по ОСР, общата 
стратегическа рамка, одобрената 
макрорегионална стратегия, договора 
на държавите членки за фонд за 
макрорегионално развитие, 
специфичните препоръки за всяка 
държава съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и препоръките на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора. Оценката 
разглежда по-специално доколко 
стратегията на програмата на 
фондовете за макрорегионално 
развитие е подходяща, 
съответстващите цели, показатели, 
планирани резултати и 
разпределението на бюджетните 
ресурси.

2. Комисията прави наблюдения в 
рамките на три месеца от датата на 
подаване на програмата. Държавите 
членки, които са създали фонд за 
макрорегионално развитие, 
предоставят на Комисията цялата 
необходима допълнителна 
информация и, когато е необходимо, 
преразглеждат предложената 
програма на фонда за 
макрорегионално развитие.

3. Комисията одобрява всяка програма 
на фонд за макрорегионално развитие 
в съответствие с правилата за 
отделните фондове не по-късно от 
шест месеца от официалното 
подаване на програмата от 
държавата членка или държавите 
членки, при условие, че са направени 
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всички корекции, предложени от 
Комисията. 

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание иновативната част на общата стратегическа рамка. 


