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Изменение 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно изготвени в 
съответствие с член 5, да бъдат
мотивирани, и по-специално да 
посочват очакваното отражение на 
промените в програмата върху 
постигането на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и на специфичните цели, 
определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Те се 
придружават от преразгледаната 
програма и — където е целесъобразно 
— от преразгледан договор за 
партньорство

Or. fr

Изменение 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 

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

приобщаващ растеж и устойчиво 
развитие и на специфичните цели, 
определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договорът за партньорство. Исканията
се извършват съгласно изискванията, 
заложени в член 24, по-специално 
тези, свързани с хоризонталните 
принципи, включително  принципа за 
партньорство и подхода на 
многостепенно управление, посочен в 
член 5.

Or. en

Изменение 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид изтъкнатата от 
държавата членка мотивация. 
Комисията може да направи коментари, 
а държавата членка предоставя на 
Комисията всичката необходима 
допълнителна информация. В 
съответствие с правилата за отделните 
фондове Комисията одобрява исканията 
за изменение на програми не по-късно 
от пет месеца след официалното им 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуално направените от 
Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени. Когато това 
е целесъобразно, Комисията изменя 
същевременно решението за одобряване 
на договора за партньорство в 
съответствие с член 15, параграф 3.

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид изтъкнатата от 
държавата членка мотивация. 
Комисията може да направи коментари, 
а държавата членка предоставя на 
Комисията всичката необходима 
допълнителна информация. В 
съответствие с правилата за отделните 
фондове Комисията одобрява исканията 
за изменение на програми не по-късно 
от три месеца след официалното им 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуално направените от 
Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени. Когато това 
е целесъобразно, Комисията изменя 
същевременно решението за одобряване 
на договора за партньорство в 
съответствие с член 15, параграф 3.

Or. en
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Изменение 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 2 – член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид изтъкнатата от 
държавата членка мотивация. 
Комисията може да направи коментари, 
а държавата членка предоставя на 
Комисията всичката необходима 
допълнителна информация. В 
съответствие с правилата за отделните 
фондове Комисията одобрява исканията 
за изменение на програми не по-късно 
от пет месеца след официалното им 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуално направените от 
Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени. Когато това 
е целесъобразно, Комисията изменя 
същевременно решението за одобряване 
на договора за партньорство в 
съответствие с член 15, параграф 3.

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид изтъкнатата от 
държавата членка мотивация. 
Комисията може да направи коментари, 
а държавата членка предоставя на 
Комисията всичката необходима 
допълнителна информация. В 
съответствие с правилата за отделните 
фондове Комисията одобрява исканията 
за изменение на програми не по-късно 
от два месеца след официалното им 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуално направените от 
Комисията коментари са 
удовлетворително отчетени. Когато това 
е целесъобразно, Комисията изменя 
същевременно решението за одобряване 
на договора за партньорство в 
съответствие с член 15, параграф 3.

Or. it

Обосновка

Отправя се искане за намаляване на срока за изменение на оперативните програми от 
страна на Комисията.

Изменение 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 26a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Изменение и допълнение на 
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие
1. Исканията на групата държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие, за 
изменение и допълнение на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, трябва да бъдат 
надлежно обосновани и трябва да 
съдържат преди всичко описание на 
очакваните последици от промените 
в програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие за постигане на 
стратегията на ЕС за осигуряване на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и на 
специалните цели, поставени в 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие,като се има предвид 
общата стратегическа рамка и 
договора на групата държави членки 
за учредяването на макрорегионалния 
фонд за развитие. Към исканията се 
прилага коригираната програма на 
макрорегионалния фонд за развитие.
2. Комисията преценява 
информацията, предоставена в 
съответствие с параграф 1, като 
взема предвид обосновката, дадена от 
групата държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие. Комисията може да има 
забележки и групата държави членки, 
които са учредили макрорегионален 
фонд за развитие, предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация. 
Комисията одобрява, в съответствие 
с правилата за отделните фондове, 
исканията за изменение и допълнение 
на програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие най-късно пет 
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месеца след формалното им подаване 
от групата държави членки, които са 
учредили макрорегионалния фонд за 
развитие, при условие, че всички 
забележки на Комисията са били 
отразени по задоволителен начин.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, както и в 
дейностите във връзка с подготовката на 
операции, по-специално големи 
проекти, финансови инструменти и 
публично-частни партньорства.

1 По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, или по 
искане на група държави членки, 
които са решили да учредят 
макрорегионален фонд за развитие, 
може да участва в подготовката на 
договора за учредяване на 
макрорегионален фонд за развитие,
както и в дейностите във връзка с 
подготовката на операции, по-
специално големи проекти, финансови 
инструменти и публично-частни 
партньорства.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, както и в 
дейностите във връзка с подготовката на 
операции, по-специално големи 
проекти, финансови инструменти и 
публично-частни партньорства. 

1. По искане на държави членки ЕИБ 
може да участва в подготовката на 
договора за партньорство, както и в 
дейностите във връзка с подготовката на 
операции, големи и малки проекти, 
които предлагат значителен 
потенциал за иновация, финансови 
инструменти и публично-частни 
партньорства.

Or. en

Изменение 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да се консултира с 
ЕИБ преди приемането на договора за 
партньорство или програмите.

2. Комисията може да се консултира с 
ЕИБ преди приемането на договора за 
партньорство и договора на група 
държави членки за учредяване на 
макрорегионален фонд за развитие
или програмите и програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да поиска от ЕИБ да
прегледа техническото качество и 
икономическата и финансова 
жизнеспособност на големите проекти и 
да я подпомогне по отношение на 
финансовите инструменти, които ще се 
прилагат или разработват.

3. Комисията може да поиска от ЕИБ да 
прегледа техническото качество и 
икономическата, финансова 
жизнеспособност и устойчивост на 
големите проекти и да я подпомогне по 
отношение на финансовите 
инструменти, които ще се прилагат или 
разработват.

Or. en

Изменение 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – глава 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториално развитие

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да допусне включването на всички фондове по ОСР
(включително Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейският фонд за морско дело и рибарство) в Интегрирани териториални 
инвестиции. За тази цел, разпоредбите на Член 99 трябва да бъдат преместени в 
Част първа от регламента и трябва да бъде създадена нова Глава.

Изменение 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 27a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a
Интегрирани териториални 

инвестиции
1. Когато стратегията за развитие
на градските райони или друга 
териториална стратегия или договор 
съгласно посоченото в член 12(1) от 
Регламент...[ЕСФ] изисква 
интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или повече 
оперативни програми, действието се 
извършва като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ”).
2. Съответните оперативни 
програми определят планираните 
ИТИ и посочват ориентировъчните 
размер на финансовите средства, 
разпределени от всяка приоритетна 
ос за всяка ИТИ.
3. Държавата членка или 
управляващият орган може да 
определи един или повече междинни 
органи, включително местни органи, 
органи по регионално развитие или 
неправителствени организации, за да 
осъществява управлението и 
реализацията на ИТИ.
4. Държавата членка или 
съответните управляващи органи 
гарантират системата за 
наблюдение за оперативната 
програма да предвижда 
установяването на операции и 
резултати от приоритетна ос, която 
допринася за една ИТИ.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да допусне включването на всички фондове по ОСР
(включително Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и 
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Европейският фонд за морско дело и рибарство) в Интегрирани териториални 
инвестиции. За тази цел, разпоредбите на Член 99 трябва да бъдат преместени в 
Част първа от регламента.

Изменение 794
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Воденото от общностите местно 
развитие, което във връзка с ЕЗФРСР се 
нарича местно развитие в рамките на 
LEADER, е:

1. Воденото от местните органи в 
тясно партньорство с общностите 
местно развитие, което във връзка с 
ЕЗФРСР се нарича местно развитие в 
рамките на LEADER, е:

Or. fr

Изменение 795
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Воденото от общностите местно 
развитие, което във връзка с ЕЗФРСР се 
нарича местно развитие в рамките на 
LEADER, е:

1. Воденото от общностите местно 
развитие, което във връзка с ЕЗФРСР се 
нарича от местните органи в 
партньорство с местните 
участници, местно развитие в рамките 
на LEADER, е:

Or. en

Изменение 796
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии;

а) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии, определени 
от държавите членки в 
съответствие с техните специфични 
териториални единици, след 
консултация с всички партньори, 
посочени в член 5;

Or. en

Изменение 797
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
органи в партньорство с местни 
участници, като местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен социо-
икономически интерес, като на ниво 
вземане на решения нито публичният 
сектор, нито която и да било от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, представлява 
повече от 49 % от правата на глас;

Or. en

Изменение 798
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни б) водено от местните органи в тясно 
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групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

сътрудничество с общността чрез 
местни групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

Or. fr

Изменение 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата
на глас; местните групи за действие 
включват съществуващи групи по 
LEADER, които са вече 
квалифицирани съгласно Leader II1

или Leader+2 или член 62 от 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1698/2005 НА 
СЪВЕТА (ЕЗФРСР)3;
_____________
1 Известие на Комисията до 
държавите членки, определящо 
насоки за общи грантове или 
интегрирани оперативни програми, за 
които държавите членки са поканени 
да представят заявления за помощ в 
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рамките на инициатива на 
Общността за развитие на селските 
райони (Leader II) (ОВ C 180, 1.7.1994 
г., стр. 48).
2 Известие на Комисията до 
държавите членки от 14 април 2000 
г., определящо насоки за 
инициативата на Общността за 
развитие на селските райони 
(Leader+) (ОВ C 139, 18.5.2000 г., стр. 
5). Известие, последно изменено от 
съобщение на Комисията, изменящо 
известието до държавите членки от 
14 април 2000 г., определящо насоки за 
инициативата на Общността за 
развитие на селските райони 
(Leader+) (ОВ C 294, 4.12.2003 г., стр. 
11).
3 РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1698/2005 НА 
СЪВЕТА от 20 септември 2005 година 
относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)

Or. en

Изменение 800
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
органи в партньорство с местни 
участници, като местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен социо-
икономически интерес, като на ниво 
вземане на решения нито публичният 
сектор, нито която и да било от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, представлява 
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повече от 49 % от правата на глас;

Or. en

Изменение 801
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
отворено за участие на гражданското 
общество, като на ниво вземане на 
решения нито публичният сектор, нито 
която и да било от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, представлява 
повече от 49 % от правата на глас;

Or. en

Изменение 802
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас, с изключение на предвидените 
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от оперативните програми случаи, 
при които съществуват 
институционализирани структури за 
местно развитие, които позволяват 
други начини на гласуване;

Or. it

Изменение 803
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни 
представлява, по принцип, повече от 49 
% от правата на глас, като се допускат 
изключения в Оперативните 
програми за съществуващи 
институционализирани местни 
структури за развитие с различни 
процедури за гласуване;

Or. en

Изменение 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се извършва чрез интегрирани и в) се извършва чрез интегрирани и 



AM\903903BG.doc 17/174 PE491.054v01-00

BG

многосекторни стратегии за местно 
развитие, основани на характеристиките
на района;

многосекторни стратегии за местно 
устойчиво развитие, основани на 
характеристиките на района, като се 
вземат предвид дългосрочните 
ефекти;

Or. en

Изменение 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни характеристики в 
местния контекст, изграждане на мрежи 
и — където е целесъобразно —
сътрудничество.

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни и социално-
културни характеристики в местния 
контекст, изграждане на мрежи и —
където е целесъобразно —
сътрудничество.

Or. en

Изменение 806
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от фондовете по ОСР за 
местното развитие трябва да бъде 
съгласувана и координирана между 
фондовете по ОСР. Това се гарантира 
inter alia чрез координирано изграждане 
на капацитет, подбор, одобряване и 
финансиране на стратегиите за местно 
развитие и местните групи за действие.

2. Подкрепата от фондовете по ОСР за 
местното развитие трябва да бъде 
съгласувана и координирана между 
фондовете по ОСР. Това се гарантира 
inter alia чрез координирано с 
местните органи изграждане на 
капацитет, подбор, одобряване и 
финансиране на стратегиите за местно 
развитие и местните групи за действие.
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Or. fr

Изменение 807
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от фондовете по ОСР за 
местното развитие трябва да бъде 
съгласувана и координирана между 
фондовете по ОСР. Това се гарантира 
inter alia чрез координирано изграждане 
на капацитет, подбор, одобряване и 
финансиране на стратегиите за местно 
развитие и местните групи за действие.

2. Подкрепата от фондовете по ОСР за 
местното развитие трябва да бъде 
съгласувана и координирана между 
фондовете по ОСР. Това се гарантира 
inter alia чрез координирано изграждане 
на капацитет, подбор, одобряване и 
финансиране на стратегиите за местно 
развитие и местните групи за развитие с 
местните органи.

Or. en

Изменение 808
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 28a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Тези разпоредби за местно развитие 
са предварително условие за 
утвърждаването на градските и 
Интегрираните териториални 
инвестиции, очертани в членове 93, 93 
от този регламент и член 7 от 
Регламент (ЕС) № (...)/2012;

Or. en
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Изменение 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка стратегия за местно развитие 
съдържа поне следните елементи:

1. Всяка стратегия за устойчиво местно 
развитие съдържа поне следните 
елементи:

Or. en

Изменение 810
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията;

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията в зависимост 
от функционалността на местните 
територии и връзките между 
градските и селските райони;

Or. en

Изменение 811
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията;

a) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията в зависимост 
от функционалността на местните 
територии и връзките между 
градските райони и селските райони; 
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Or. fr

Изменение 812
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията;

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията в зависимост 
от функционалността на местните 
територии и връзките между 
градските и селските райони;

Or. en

Изменение 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията и 
йерархията на целите, включително 
ясни и измерими цели за крайните 
продукти или резултатите. Стратегията 
трябва да бъде съгласувана със 
съответните програми на всички 
участващи фондове по ОСР;

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията и 
йерархията на целите, включително 
ясни и измерими цели за крайните 
продукти или резултатите. Стратегията 
трябва да бъде съгласувана със 
съответните стратегии на публичните 
органи и програми на всички участващи 
фондове по ОСР;

Or. en

Изменение 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията 
и йерархията на целите,
включително ясни и измерими цели за 
крайните продукти или резултатите. 
Стратегията трябва да бъде 
съгласувана със съответните 
програми на всички участващи 
фондове по ОСР;

в) описание на стратегията и нейните 
цели, удостоверяващо интегрирания им
характер, по-специално за 
стратегиите в крайградските райони, 
включващи партньори от градовете и
участници от селските райони;

Or. fr

Изменение 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията 
и йерархията на целите, 
включително ясни и измерими цели за
крайните продукти или резултатите. 
Стратегията трябва да бъде 
съгласувана със съответните 
програми на всички участващи 
фондове по ОСР;

в) описание на стратегията и нейните 
цели, с фокус върху нейния интегриран
характер, по-специално по отношение 
на стратегиите за крайградски и 
функционални зони, включващи и 
градски партньори и участници от 
селските райони;

Or. en

Обосновка

Важно е стратегиите за местно развитие, които се осъществяват, да насърчават
отношенията между градските и селските райони. Освен това, местните играчи в 
крайградските зони следва да бъдат напълно включени в тези стратегии за местно 
развитие.
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Изменение 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията и 
йерархията на целите, включително 
ясни и измерими цели за крайните 
продукти или резултатите. Стратегията 
трябва да бъде съгласувана със 
съответните програми на всички 
участващи фондове по ОСР;

в) описание на стратегията и нейните 
цели, описание на интегрирания и 
иновативен характер на стратегията и 
йерархията на целите, включително 
ясни и измерими цели за крайните 
продукти или резултатите. Стратегията 
трябва да бъде съгласувана със 
съответните програми на всички 
участващи фондове по ОСР и с 
хоризонталните цели, заложени в
членове 6, 7 и 8 от този Регламент;

Or. en

Изменение 817
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) финансовия план на стратегията, 
включително планираното 
разпределение на средствата от всеки от 
фондове по ОСР.

ж) финансовия план на стратегията, 
включително планираното 
разпределение на средствата от всеки от 
фондове по ОСР, и по-специално 
използването на Интегрирани 
териториални инвестиции, 
устойчиво градско развитие и 
съвместни планове за действия.

Or. en
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Изменение 818
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) чрез планиране на изграждане на 
капацитет за местните участници, 
бенефициенти, потенциални 
партньори по отношение на 
подготовката и реализирането на 
проекти въз основа на конкретните 
нужди на областта

Or. en

Изменение 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
критерии за подбора на стратегиите за 
местно развитие. В правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят критерии за подбор.

2. Държавите членки, със съгласието 
на регионалните и местни органи в 
съответствие с принципите, 
установени в член 4, параграф 4 и в 
член 5, определят критерии за подбора 
на стратегиите за местно развитие. В 
правилата за отделните фондове могат 
да се определят критерии за подбор.

Or. fr

Изменение 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
критерии за подбора на стратегиите за 
местно развитие. В правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят критерии за подбор.

2. Държавите членки определят 
критерии за подбора на стратегиите за 
местно устойчиво развитие. В 
правилата за отделните фондове могат 
да се определят критерии за подбор.

Or. en

Изменение 821
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите.

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите, докато партньорите, 
посочени в член 5, по-специално 
социалните партньори, са членове на 
този комитет;

Or. en

Изменение 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегиите за местно развитие се 
избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите.

3. Стратегиите за устойчиво местно 
развитие се избират от комитет, учреден 
с тази цел от съответните управляващи 
органи на програмите. Партньорите 
по член 5 трябва да бъдат 
представлявани по подходящ начин в 
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този комитет.

Or. en

Изменение 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Подборът и одобряването на 
стратегии за устойчиво местно 
развитие, проектирани и прилагани от
съществуващи местни групи за 
действие, приключва най-късно на 31 
декември 2015 г., подборът и 
одобряването на стратегии за 
местно развитие, предложени от 
новосъздадени местни групи за 
действие, приключва до 31 декември 
2016 г. най-късно.

Or. en

Изменение 824
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В решението за одобряване на 
стратегия за местно развитие от 
управителния орган се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете по ОСР. Освен това в него се 
определя ролята на органите, които 
отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 

5. В решението за одобряване на 
стратегия за местно развитие от 
управителния орган се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете по ОСР. Освен това в него се 
определя ролята на местните органи, 
които отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 
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отнасят до стратегията. отнасят до стратегията.

Or. fr

Изменение 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В решението за одобряване на 
стратегия за местно развитие от 
управителния орган се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете по ОСР. Освен това в него се 
определя ролята на органите, които 
отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 
отнасят до стратегията.

5. В решението за одобряване на 
стратегия за устойчиво местно развитие 
от управителния орган се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете по ОСР. Освен това в него се 
определя ролята на органите, които 
отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 
отнасят до стратегията.

Or. en

Изменение 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
определянето на района и 
населението, обхванати от 
стратегията, посочена в параграф 1, 
буква а).

заличава се

Or. en
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Обосновка

Използването на делегирани актове за определянето на района и населението, 
обхванати от стратегията за местно развитие, е прекалено; местните и 
регионалните органи са обичайно отговорни за тези задачи, като са необходими 
задълбочени познания в областта на местните въпроси.

Изменение 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
определянето на района и 
населението, обхванати от 
стратегията, посочена в параграф 1, 
буква а).

заличава се

Or. es

Изменение 828
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Част 2 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно
определянето на района и населението, 
обхванати от стратегията, посочена в 
параграф 1, буква а).

6. В рамките на правилата, 
установени от Европейската 
комисия, определянето на района и 
населението, обхванати от стратегията 
за местно развитие, се извършва от 
органите, отговорни за 
програмирането на най-подходящото 
териториално равнище в зависимост 
от реално съществуващите социално-
икономически условия на местно 
равнище. 
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Or. it

Обосновка

По отношение на LEADER, минималната територия и минималната площ, които 
могат да бъдат избрани от управляващите органи, е необходимо да се уточни, че ЕО 
определя едно общо правило, което трябва да се адаптира в зависимост от 
различията на регионалната и местна реалност с оглед пълното спазване на принципа 
на субсидиарност.

Изменение 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните групи за действие разработват 
и изпълняват стратегиите за местно 
развитие.

Местните групи за действие разработват 
и изпълняват стратегиите за местно 
устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят
съответните роли на местните групи за 
действие и на органите, които отговарят 
за изпълнението на съответните 
програми, спрямо всички задачи по
изпълнението, които се отнасят до 
стратегията.

Държавите членки, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 4, 
параграф 4, определят съответните роли 
на местните групи за действие и на 
органите, които отговарят за 
изпълнението на съответните програми, 
спрямо всички задачи по изпълнението, 
които се отнасят до стратегията.

Or. fr
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Изменение 831
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един партньор в рамките на групата 
като административен и финансов 
водещ партньор, или образуват законно 
учредена обща структура.

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един местен орган в рамките на 
групата като административен и 
финансов водещ партньор, или 
образуват законно учредена обща
публична структура.Независимо от 
това какъв е случаят, управляващият 
орган следва да предприеме мерки за 
оценка на компетентността на 
определения водещ партньор или 
образуваната обща структура в 
Управлението на Проекта и 
Програмата.

Or. en

Изменение 832
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един партньор в рамките на групата 
като административен и финансов 
водещ партньор, или образуват законно 
учредена обща структура.

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един местен орган в рамките на групата 
като административен и финансов 
водещ орган, или образуват законно 
учредена публична обща структура.

Or. fr
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Изменение 833
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един партньор в рамките на групата 
като административен и финансов 
водещ партньор, или образуват законно 
учредена обща структура.

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 
един местен орган в рамките на 
групата като административен и 
финансов водещ партньор, или 
образуват законно учредена обща
публична структура.

Or. en

Изменение 834
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции;

а) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции и активно 
насърчаване на усвояването на 
способности и умения в Управлението 
на проекти и програми сред тях;

Or. en

Изменение 835
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и б) определяне на недискриминационна и 
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прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50 % от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50% от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор (частни и 
сдружения), като се предвижда 
възможност за обжалване на взетите 
решения за подбор и се позволява 
подбор чрез писмена процедура;

Or. en

Изменение 836
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50 % от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 40 % от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор и от сектора 
на организации с нестопанска цел, 
като се предвижда възможност за 
обжалване на взетите решения за 
подбор и се позволява подбор чрез 
писмена процедура;

Or. fr

Изменение 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50% от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

б) определяне на основана на 
равенството между половете,
недискриминационна и прозрачна 
процедура за подбор и критерии за 
подбор на операции, които избягват 
конфликта на интереси и гарантират, че 
поне 50% от гласовете при решения за 
подбор са от партньори извън 
публичния сектор, като се предвижда 
възможност за обжалване на взетите 
решения за подбор и се позволява 
подбор чрез писмена процедура;

Or. en

Изменение 838
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50% от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 40% от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор (частни и 
сдружения), като се предвижда 
възможност за обжалване на взетите 
решения за подбор и се позволява 
подбор чрез писмена процедура;

Or. en

Изменение 839
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 30 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на последователност със 
стратегията за местно развитие при 
избора на операции, като същите се 
приоритизират според техния принос за 
постигане на целите на стратегиите;

в) гарантиране на последователност със 
стратегията за устойчиво местно 
развитие при избора на операции, като 
същите се приоритизират според техния 
принос за постигане на целите на 
стратегиите;

Or. en

Изменение 840
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 30 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на последователност 
със стратегията за местно развитие при 
избора на операции, като същите се 
приоритизират според техния принос за 
постигане на целите на стратегиите; 

в) гарантиране на прилагането на
стратегията за местно развитие при 
избора на операции и допустими
инвестиции, като същите се 
приоритизират според техния принос за 
постигане на целите и плана за 
действие на стратегиите; 

Or. pt

Обосновка

От съществено значение е в основната си функция местните групи за действие (МГД) 
да гарантират изпълнението на определената по-горе стратегия за местно развитие 
и да не извършват постоянни изменения на приетата стратегия. Предвижда се МГД 
да определят допустимите инвестиции и плана за действие, за да се гарантира 
максимално изпълнение на приетата стратегия.

Изменение 841
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Част 2 – член 31 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходите за подготвителна помощ; а) разходите за подготвителна помощ и 
изготвяне на стратегиите за местно 
развитие;

Or. pt

Обосновка

Следва да бъдат финансирани всички разходи за изготвяне на стратегията за местно 
развитие, по-специално проучвания, проекти, стратегически анализи и всички 
инвестиции, направени за правилното определяне на стратегията за изпълнение.

Изменение 842
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 31 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) изграждане на капацитет, 
обучения за местни участници по 
планиране, проектиране, прилагане на 
програми

Or. en

Изменение 843
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
инструменти по дадена програма, 
включително когато са организирани 

Фондовете, обхванати от РОР, могат 
да бъдат използвани за подкрепа на 
финансови инструменти по дадена 
програма, включително когато са 
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чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, с цел да допринесат за 
постигането на специфичните цели, 
определени по даден приоритет, въз 
основа на предварителна оценка, която е 
установила пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции.

организирани чрез фондове, 
инвестиращи в други фондове, с цел да 
допринесат за постигането на 
специфичните цели, определени по 
даден приоритет, въз основа на 
предварителна оценка, изготвена в 
съответствие с правилата, посочени 
в приложение ХХ, която е установила 
пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции. Държавите
членки следва да улеснят 
използването на финансови 
инструменти.

Or. xm

Обосновка

Държавите членки следва да работят за премахване на административните и правни 
пречки за използването на финансови инструменти. Настоящото положение, при 
което понастоящем не всички европейски региони се възползват от финансовите 
инструменти, включително от структурните фондове, само по себе си представлява 
пречка за максималната ефективност на фондовете.

Изменение 844
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
инструменти по дадена програма, 
включително когато са организирани 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, с цел да допринесат за
постигането на специфичните цели, 
определени по даден приоритет, въз 
основа на предварителна оценка, която е 
установила пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции.

Фондовете, обхванати от РОР, могат 
да бъдат използвани за подкрепа на 
финансови инструменти по дадена 
програма, включително когато са 
организирани чрез фондове, 
инвестиращи в други фондове, с цел да 
допринесат за постигането на 
тематичните и специфичните цели, 
определени по даден приоритет, въз 
основа на предварителна оценка, която е 
установила доказателства за пазарна 
неефективност или неоптимална 
инвестиционна ситуация и нужда от 
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инвестиции.

Or. en

Изменение 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
инструменти по дадена програма, 
включително когато такава програма е 
организирана чрез фондове, 
инвестиращи в други фондове, с цел да 
допринесат за постигането на 
специфичните цели, определени по 
даден приоритет, въз основа на 
предварителна оценка, която е 
установила пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции.

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
инструменти по дадена програма или по 
програма на макрорегионален фонд за 
развитие, включително когато такава 
програма на макрорегионален фонд за 
развитие е организирана чрез фондове, 
инвестиращи в други фондове, с цел да 
допринесат за постигането на 
специфичните цели, определени по 
даден приоритет, въз основа на 
предварителна оценка, която е 
установила пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 846
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 

Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
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инструменти по дадена програма, 
включително когато са организирани 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, с цел да допринесат за 
постигането на специфичните цели, 
определени по даден приоритет, въз 
основа на предварителна оценка, 
която е установила пазарна 
неефективност или неоптимална 
инвестиционна ситуация и нужда от 
инвестиции.

инструменти по дадена програма, 
включително когато са организирани 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, с цел да допринесат за 
постигането на специфичните цели, 
определени по даден приоритет.

Or. en

Изменение 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии или субсидии за 
гаранционни такси. В такъв случай се 
поддържа отделна отчетност за 
всяка форма на финансиране.

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии или субсидии за 
гаранционни такси.

Or. de

Изменение 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства,
лихвени субсидии или субсидии за 
гаранционни такси. В такъв случай се 

Финансовите инструменти могат да се 
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии, микрокредити или
субсидии за гаранционни такси. В такъв 
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поддържа отделна отчетност за всяка 
форма на финансиране.

случай се поддържа отделна отчетност 
за всяка форма на финансиране.

Or. en

Изменение 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
предварителната оценка на 
финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните 
получатели чрез безвъзмездни 
средства, лихвени субсидии, субсидии 
за гаранционни такси и финансови 
инструменти, както и допълнителни 
специални правила относно 
допустимостта на разходите и 
правила, конкретизиращи вида 
дейности, които не се подкрепят чрез 
финансови инструменти.

заличава се

Or. es

Изменение 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, с които да определя 

Комисията определя в актовете за 
изпълнение единни условия относно 
предварителната оценка на финансовите 
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подробни правила относно 
предварителната оценка на финансовите 
инструменти, комбинацията от 
подкрепа, предоставена на крайните 
получатели чрез безвъзмездни 
средства, лихвени субсидии, субсидии 
за гаранционни такси и финансови 
инструменти, както и допълнителни 
специални правила относно 
допустимостта на разходите и 
правила, конкретизиращи вида 
дейности, които не се подкрепят чрез 
финансови инструменти.

инструменти. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
посочената в член 143, параграф 3 
процедура за проверка.

Or. de

Обосновка

Премахва се, защото параграф 2 дава достатъчно яснота; правните изисквания по 
отношение на помощите остават незасегнати; опасност от значителни 
бюрократични разходи без добавена стойност. От съображения за правна сигурност 
не делегирани актове във връзка с предварителната оценка, а разпоредбите в 
Регламента за изпълнение. Зачертават се пълномощията на Комисията по отношение 
на комбинацията, тай като разпоредбите относно помощта са достатъчни. Избягва 
се специално право за финансови инструменти. Останалите разпоредби са в член 35а.

Изменение 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно предварителната 
оценка на финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните получатели 
чрез безвъзмездни средства, лихвени 
субсидии, субсидии за гаранционни 
такси и финансови инструменти, както и 
допълнителни специални правила 

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно предварителната 
оценка на финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните получатели 
чрез безвъзмездни средства, лихвени 
субсидии, субсидии за гаранционни 
такси, микрокредити и финансови 
инструменти, както и допълнителни 
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относно допустимостта на разходите и 
правила, конкретизиращи вида 
дейности, които не се подкрепят чрез 
финансови инструменти.

специални правила относно 
допустимостта на разходите и правила, 
конкретизиращи вида дейности, които 
не се подкрепят чрез финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правилата извън този дял 
намират приложение единствено по 
отношение на операцията, 
респективно по отношение на 
бенефициера (финансовия 
инструмент).

Or. de

Обосновка

Изясняване, че подпомаганият краен получател не е адресат на норми извън 
настоящия дял (например нередности, проекти, генериращи приходи, дълготрайност 
на операциите).

Изменение 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приносът в натура не е допустим 
разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на приноса 
под формата на земя или недвижим 
имот по отношение на инвестициите с 

3. Приносът в натура не е допустим 
разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на приноса 
под формата на земя или недвижим 
имот по отношение на инвестициите с 
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цел подкрепа на градското развитие или 
възстановяването на градската среда, 
когато земята или недвижимият имот 
представляват част от инвестицията. 
Приносът под формата на земя или 
недвижим имот е допустим, при условие 
че са изпълнени условията, посочени в 
член 59.

цел подкрепа на градското развитие или 
възстановяването на градската среда, 
когато земята или недвижимият имот 
представляват част от инвестицията. 
Приносът под формата на земя или 
недвижим имот е допустим, при условие 
че са изпълнени условията, посочени в 
член 59, без спазване на пределно 
допустимата стойност, посочена в 
член 59, параграф 3, буква б).

Or. de

Обосновка

Икономически нереалистичен начин на разглеждане, що се отнася до цените на 
недвижимите имоти в големите градове./

Изменение 854
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За финансовите инструменти, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
прилага дял VІІІ от Финансовия 
регламент. Приносът от фондовете по
ОСР за финансови инструменти по 
параграф 1, буква а) се държи в отделни 
сметки и се използва — в съответствие с 
целите на съответните фондове по ОСР
— за подкрепа на дейности и крайни 
получатели, които са в съответствие с 
програмата или програмите, от които се 
прави този принос.

2. За финансовите инструменти, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
прилага дял VІІІ от Финансовия 
регламент. Приносът от фондовете, 
обхванати от РОР, за финансови 
инструменти по параграф 1, буква а) се 
държи в отделни сметки и се използва 
— в съответствие с целите на 
съответните фондове, обхванати от 
РОР — за подкрепа на дейности и 
крайни получатели, които са в 
съответствие с програмата или 
програмите, от които се прави този 
принос.

Or. en
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Изменение 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За финансовите инструменти, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
прилага дял VІІІ от Финансовия 
регламент. Приносът от фондовете по 
ОСР за финансови инструменти по 
параграф 1, буква а) се държи в отделни 
сметки и се използва — в съответствие с 
целите на съответните фондове по ОСР 
— за подкрепа на дейности и крайни 
получатели, които са в съответствие с 
програмата или програмите, от които се 
прави този принос.

2. За финансовите инструменти, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
прилага дял VІІІ от Финансовия 
регламент. Приносът от фондовете по 
ОСР за финансови инструменти по 
параграф 1, буква а) се държи в отделни 
сметки и се използва — в съответствие с 
целите на съответните фондове по ОСР 
— за подкрепа на дейности и крайни 
получатели, които са в съответствие с 
програмата, програмите или 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, програмите на
макрорегионалните фондове за 
развитие, от които се прави този 
принос.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 142, в които 
определя специфичните правила 
относно някои видове финансови 
инструменти, посочени в буква б), 
както и продуктите, които могат да 
се реализират чрез тези 

заличава се
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инструменти.

Or. de

Обосновка

Опасност от ограничаващи и непредвидими разпоредби. По отношение на продуктите 
трябва да има възможно най-голяма гъвкавост.

Изменение 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 142, в които 
определя специфичните правила 
относно някои видове финансови 
инструменти, посочени в буква б), 
както и продуктите, които могат да 
се реализират чрез тези 
инструменти.

заличава се

Or. es

Изменение 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, в които 
определя специфичните правила 
относно някои видове финансови 
инструменти, посочени в буква б), както 
и продуктите, които могат да се 
реализират чрез тези инструменти.

Комисията, посредством регламент за 
прилагане, установява специфичните 
правила относно някои видове 
финансови инструменти, посочени в 
буква б), както и продуктите, които 
могат да се реализират чрез тези 
инструменти.
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Or. es

Обосновка

Възможността Комисията да приема делегирани актове по инструмента JEREMIE 
по време на периода 2014–2020 г. може да създаде несигурност по отношение на 
установяването на правила и процедури, действайки като обезкуражаващ фактор за 
участието в тази инициатива. Счита се, че за създаването на стимули за проектите 
по инструмента JEREMIE е необходимо да се определят ясни правила за управление и 
прости процедури за контрол от самото начало на периода.

Изменение 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове по 
ОСР, предназначени за изпълнението на 
финансови инструменти, които 
съответстват на целите на съответните 
фондове по ОСР, които ще предприемат 
задачи по изпълнението; подкрепата за 
такива инвестиции се ограничава до 
необходимите суми за изпълнението на 
нови финансови инструменти, които са 
в съответствие с целите на настоящия 
регламент; или

a) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове по 
ОСР, предназначени за изпълнението на 
финансови инструменти, които 
съответстват на целите на съответните 
фондове по ОСР, които ще предприемат 
задачи по изпълнението; подкрепата за 
такива инвестиции се ограничава до 
необходимите суми за изпълнението на 
финансови инструменти, които са в 
съответствие с целите на настоящия 
регламент; или

Or. de

Обосновка

Следва да могат да се подпомагат и съществуващите, и новите финансови 
инструменти.

Изменение 860
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 33 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове по 
ОСР, предназначени за изпълнението на 
финансови инструменти, които
съответстват на целите на съответните 
фондове по ОСР, които ще предприемат 
задачи по изпълнението; подкрепата за 
такива инвестиции се ограничава до 
необходимите суми за изпълнението на
нови финансови инструменти, които са 
в съответствие с целите на настоящия 
регламент; или

а) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове по 
ОСР или други инструменти на ЕС, 
предназначени за изпълнението на 
финансови инструменти, които 
съответстват на целите на съответните 
фондове по ОСР, които ще предприемат 
задачи по изпълнението; подкрепата за 
такива инвестиции се ограничава до 
необходимите суми за изпълнението на 
нови финансови инструменти, които са 
в съответствие с целите на настоящия 
регламент; или

Or. en

Изменение 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, в които да 
определя правила относно 
финансовите споразумения, ролята и 
отговорността на субектите, на 
които са поверени задачите по 
изпълнението, както и разходите и 
таксите за управление.

заличава се

Or. de
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Изменение 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, в които да определя правила 
относно финансовите споразумения, 
ролята и отговорността на субектите, на 
които са поверени задачите по 
изпълнението, както и разходите и 
таксите за управление.

Комисията, посредством регламент за 
прилагане, установява правила 
относно финансовите споразумения, 
ролята и отговорността на субектите, на 
които са поверени задачите по 
изпълнението, както и разходите и 
таксите за управление.

Or. es

Обосновка

Възможността Комисията да приема делегирани актове по инструмента JEREMIE 
по време на периода 2014–2020 г. може да създаде несигурност по отношение на 
установяването на правила и процедури, действайки като обезкуражаващ фактор за 
участието в тази инициатива. Счита се, че за създаването на стимули за проектите 
по инструмента JEREMIE е необходимо да се определят ясни правила за управление и 
прости процедури за контрол от самото начало на периода.

Изменение 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, в които да определя правила 
относно финансовите споразумения, 
ролята и отговорността на субектите, на 
които са поверени задачите по 
изпълнението, както и разходите и 
таксите за управление.

Комисията се оправомощава да приема 
актове в съответствие с член 142, в 
които да определя правила относно 
финансовите споразумения, ролята и 
отговорността на субектите, на които са 
поверени задачите по изпълнението, 
както и разходите и таксите за 
управление.

Or. es
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Изменение 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 4 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията приема, посредством 
актове за изпълнение, правила 
относно финансовите споразумения, 
ролята и отговорността на 
субектите, на които са поверени 
задачите по изпълнението, както и 
разходите и таксите за управление. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата за проверка, 
посочена в член 143, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Присъединяваме се към аргументацията на правната служба на Съвета, че 
предложените делегирани актове всъщност трябва да бъдат актове за изпълнение.

Изменение 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Субектите, посочени в параграф 4, 
буква б), подточки i) и ii), когато 
изпълняват финансови инструменти 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, могат допълнително да 
поверят част от изпълнението на 
финансови посредници, при условие че 
тези субекти гарантират на своя 
отговорност, че финансовите 
посредници удовлетворяват критериите, 

5. Субектите, посочени в параграф 4, 
буква б), подточки i) и ii), когато 
изпълняват финансови инструменти 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, могат допълнително да 
поверят част от изпълнението на 
финансови посредници, при условие че 
финансовите посредници 
удовлетворяват критериите, определени 
в член 57 и член 131, параграфи 1, 1a и 3 
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определени в член 57 и член 131, 
параграфи 1, 1a и 3 от Финансовия 
регламент. Финансовите посредници се 
избират въз основа на открити, 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни процедури, като 
се избягва конфликтът на интереси.

от Финансовия регламент. Финансовите 
посредници се избират въз основа на 
открити, прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни процедури, като 
се избягва конфликтът на интереси.

Or. de

Обосновка

Отговорността е неопределено правно понятие; няма яснота по отношение на 
правните последици.

Изменение 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Субектите, посочени в параграф 4, 
буква б), на които са поверени задачи по 
изпълнението, откриват доверителни 
сметки на свое име и от името на 
управляващия орган. Активите в тези 
доверителни сметки се управляват в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление, като се 
следват подходящи пруденциални 
правила и сметките имат подходяща 
ликвидност.

6. Субектите, посочени в параграф 4, 
буква б), на които са поверени задачи по 
изпълнението, откриват доверителни 
сметки на свое име и от името на 
управляващия орган и отделят 
финансовия инструмент като 
отделна група финанси. В този случай 
посредством отделно счетоводство 
се гарантира разграничаването 
между новите средства, инвестирани 
във финансовия инструмент 
(включително приноса от 
оперативната програма), и 
първоначалните средства, които са 
налице във финансовата институция.

Or. de

Обосновка

Поради бизнес моделите на някои банки за развитие, финансовите инструменти не 
могат да бъдат отразени с доверителни сметки. Последователно продължаване на 
най-добрите практики от текущия период на финансиране.
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Изменение 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по 
отношение на трансфера и 
управлението на активите, 
управлявани от субектите, на които 
са поверени задачи по изпълнението,
както и преобразуването на 
активите между еврото и 
националните валути.

заличава се

Or. de

Обосновка

Нарушаване на принципа на субсидиарност. Урежда се между управляващите органи 
и структурите, натоварени с изпълнението в рамките на финансовото споразумение.

Изменение 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 

7. Комисията, посредством регламент 
за прилагане, установява подробни 
правила относно специалните 
изисквания по отношение на трансфера 
и управлението на активите, 
управлявани от субектите, на които са 
поверени задачи по изпълнението, както 
и преобразуването на активите между 
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изпълнението, както и преобразуването 
на активите между еврото и 
националните валути.

еврото и националните валути.

Or. es

Обосновка

Възможността Комисията да приема делегирани актове по инструмента JEREMIE 
по време на периода 2014–2020 г. може да създаде несигурност по отношение на 
установяването на правила и процедури, действайки като обезкуражаващ фактор за 
участието в тази инициатива. Счита се, че за създаването на стимули за проектите 
по инструмента JEREMIE е необходимо да се определят ясни правила за управление и 
прости процедури за контрол от самото начало на периода.

Изменение 869
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 
изпълнението, както и преобразуването 
на активите между еврото и 
националните валути.

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 
изпълнението, специалните условия, 
при които вноски за финансови 
инструменти, различни от фондове, 
обхванати от РОР, могат да бъдат 
разглеждани като ресурси за 
национално съфинансиране, както и 
преобразуването на активите между 
еврото и националните валути.

Or. en

Изменение 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 2 – член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 
изпълнението, както и преобразуването 
на активите между еврото и 
националните валути.

7. Комисията се оправомощава да 
приема актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно специалните 
изисквания по отношение на трансфера 
и управлението на активите, 
управлявани от субектите, на които са 
поверени задачи по изпълнението, както 
и преобразуването на активите между 
еврото и националните валути.

Or. es

Изменение 871
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Структурите, акредитирани в 
съответствие с член 64, не 
провеждат проверки на място на 
операции, които включват финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 1, буква а). Те 
получават редовни контролни 
доклади от структурите, натоварени 
с изпълнението на тези финансови 
инструменти.

заличава се

Or. de

Изменение 872
Markus Pieper, Joachim Zeller



PE491.054v01-00 52/174 AM\903903BG.doc

BG

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Структурите, акредитирани в 
съответствие с член 64, не провеждат 
проверки на място на операции, които 
включват финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, параграф 
1, буква а). Те получават редовни 
контролни доклади от структурите, 
натоварени с изпълнението на тези 
финансови инструменти.

1. Структурите, акредитирани в 
съответствие с член 64, не провеждат 
проверки на място на операции, които 
включват финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, параграф 
4, буква б), подточки i) и ii). Те 
получават редовни контролни доклади 
от структурите, натоварени с 
изпълнението на тези финансови 
инструменти.

Or. de

Обосновка

Без привилегироване на финансовите инструменти, създадени на равнище на ЕС, 
спрямо държавно контролираните институции за развитие на държавите членки.

Изменение 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Структурите, акредитирани в 
съответствие с член 64, не провеждат 
проверки на място на операции, които 
включват финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, параграф 
1, буква а). Те получават редовни 
контролни доклади от структурите, 
натоварени с изпълнението на тези 
финансови инструменти.

1. Структурите на управление не 
провеждат проверки на място на 
операции, които включват финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 1, буква а). Те 
получават редовни контролни доклади 
от структурите, натоварени с 
изпълнението на тези финансови 
инструменти.

Or. es
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Изменение 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Структурите, отговарящи за одита на 
програмите, не провеждат одити на 
операции, които включват финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 1, буква а), и на 
системите за управление и контрол във 
връзка с тези инструменти. Те 
получават редовни контролни доклади 
от одиторите, определени в 
споразуменията, с които са създадени 
тези финансови инструменти.

2. Структурите, отговарящи за одита на 
програмите, не провеждат одити на 
операции, които включват финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
i) и ii) и на системите за управление и 
контрол във връзка с тези инструменти. 
Те получават редовни контролни 
доклади от одиторите, определени в 
споразуменията, с които са създадени 
тези финансови инструменти.

Or. de

Обосновка

Без привилегироване на финансовите инструменти, създадени на равнище на ЕС, 
спрямо държавно контролираните институции за развитие на държавите членки.

Изменение 875
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Органите, отговорни за одита на 
програмите, провеждат одити на 
равнище крайни потребители само 
когато придружаващите документи 
не са на разположение на равнище 
финансови инструменти или 
управляващ орган или в случай на 
недостатъчен мониторинг и проверки 
или при основателно съмнение, че 
документите не отразяват 
действителната подкрепа, 
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предоставяна чрез финансов 
инструмент.

Or. en

Изменение 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
уредбата за управление и контрол на 
финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, 
параграф 1, буква а) и член 33, 
параграф 4, буква б), подточки i), ii) и 
iii).

заличава се

Or. de

Изменение 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно
уредбата за управление и контрол на 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а) и 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
i), ii) и iii).

3. Комисията, посредством регламент 
за прилагане, установява уредбата за 
управление и контрол на финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 1, буква а) и член 33, 
параграф 4, буква б), подточки i), ii) и 
iii).

Or. es
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Изменение 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
уредбата за управление и контрол на 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а) и 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
i), ii) и iii).

3. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 142 относно 
уредбата за управление и контрол на 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а) и 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
i), ii) и iii).

Or. es

Изменение 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 34 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно предпазните мерки за 
управление и контрол на финансови 
инструменти, изпълнявани съгласно 
член 33, параграф 1, буква а) и член 33, 
параграф 4, буква б), подточки i), ii) и 
iii).Тези актове за изпълнение се 
приемат съгласно процедурата за 
проверка, посочена в член 143, 
параграф 3. 

Or. de

Обосновка

Присъединяваме се към аргументацията на правната служба на Съвета, че 
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предложените делегирани актове всъщност трябва да бъдат актове за изпълнение.

Изменение 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания за плащане, в които се 
включват разходи за финансови 
инструменти

Искания за плащане на разходи за 
финансови инструменти

Or. de

Обосновка

В другия случай не е ясно дали не се отнася за член 121.

Изменение 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква а), исканията за 
плащане включват и отделно съобщават 
общия размер на подкрепата, изплатена 
на финансовия инструмент.

1. Що се отнася до финансовите 
инструменти, исканията за плащане 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена на 
финансовия инструмент.

Or. de

Обосновка

Спестяване на разходи за рефинансиране при националното съфинансиране. Срн. 
препоръките на Групата на високо равнище от 15 май 2011 г.
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Изменение 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) 
и б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават 
общия размер на подкрепата, 
изплатена или която се очаква да 
бъде изплатена на финансовите 
инструменти за инвестиции в крайни 
получатели, които ще се направят в 
рамките на предварително определен 
период, не по-дълъг от две години, 
включително разходите и таксите за 
управление.

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличава се, защото това са ненужни допълнителни разходи за управление и 
ограничаване на гъвкавостта на финансовите инструменти, които от самото начало 
са ориентирани към крайните получатели.

Изменение 883
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) 
и б), общите допустими разходи, 

заличава се
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представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават 
общия размер на подкрепата, 
изплатена или която се очаква да 
бъде изплатена на финансовите 
инструменти за инвестиции в крайни 
получатели, които ще се направят в 
рамките на предварително определен 
период, не по-дълъг от две години, 
включително разходите и таксите за 
управление.

Or. en

Изменение 884
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели, които 
ще се направят в рамките на 
предварително определен период, не по-
дълъг от две години, включително 
разходите и таксите за управление.

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели, които 
ще се направят в рамките на 
предварително определен период, не по-
дълъг от три години, включително 
разходите и таксите за управление.

Or. de

Обосновка

Иновативните финансови инструменти се нуждаят от известно време, за да 
заработят и да станат функционални. Освен това те се подвластни на колебанията 
на пазара, които не могат да се предвидят в момента на съставянето на 
оперативните програми, което силно влияе върху размера на годишния изходящ 
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паричен поток. Това трябва да се отрази посредством удължаване на периода, за да 
се гарантира достатъчна гъвкавост и пълно усвояване на средствата.

Изменение 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели, които 
ще се направят в рамките на 
предварително определен период, не по-
дълъг от две години, включително 
разходите и таксите за управление.

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели, които 
ще се направят в рамките на 
предварително определен период, не по-
дълъг от четири години, включително 
разходите и таксите за управление.

Or. es

Обосновка

Срокът от 2 години за използване на финансовите инструменти от момента на 
пускането им в действие е прекалено ограничаващ, като се има предвид, че животът 
на тези инструменти е по-дълъг (например за фондовете за рисков капитал средният 
период е 4 години за инвестиране и 4 години за изтегляне на инвестициите). Счита се 
за дискриминация този срок да не се прилага за финансовите инструменти, създадени 
на равнището на ЕС.

Изменение 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33,
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели, 
които ще се направят в рамките на 
предварително определен период, не 
по-дълъг от две години, включително 
разходите и таксите за управление.

2. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) и 
б), общите допустими разходи, 
представени в искането за плащане, 
включват и отделно съобщават общия 
размер на подкрепата, изплатена или 
която се очаква да бъде изплатена на 
финансовите инструменти за 
инвестиции в крайни получатели.

Or. es

Обосновка

Срокът от две години поставя ограничения, които ще затруднят спазването му.

Изменение 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, определена в 
съответствие с параграф 2, се 
коригира в последващите искания за 
плащане, за да се отчете разликата 
между размера на подкрепата, 
изплатен преди това на съответния 
финансов инструмент, и размера, 
който реално е инвестиран в крайни 
получатели, плюс платените разходи 
и такси за управление. Тези суми се 
съобщават отделно в искането за 
плащане.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Заличава се, защото това са ненужни допълнителни разходи за управление и 
ограничаване на гъвкавостта на финансовите инструменти, които от самото начало 
са ориентирани към крайните получатели.

Изменение 888
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, определена в 
съответствие с параграф 2, се 
коригира в последващите искания за 
плащане, за да се отчете разликата 
между размера на подкрепата, 
изплатен преди това на съответния 
финансов инструмент, и размера, 
който реално е инвестиран в крайни 
получатели, плюс платените разходи 
и такси за управление. Тези суми се 
съобщават отделно в искането за 
плащане.

заличава се

Or. en

Изменение 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142 —
специалните правила относно 
плащанията и оттеглянето на 
плащанията за финансови 

заличава се
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инструменти и възможните 
последствия по отношение на 
исканията за плащане.

Or. de

Обосновка

Присъединяваме се към аргументацията на правната служба на Съвета, че 
предложените делегирани актове всъщност трябва да бъдат актове за изпълнение.

Изменение 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142 —
специалните правила относно 
плащанията и оттеглянето на 
плащанията за финансови инструменти 
и възможните последствия по 
отношение на исканията за плащане.

5. Комисията, посредством регламент 
за прилагане, установява специалните 
правила относно плащанията и 
оттеглянето на плащанията за 
финансови инструменти и възможните 
последствия по отношение на исканията 
за плащане.

Or. es

Изменение 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142 — специалните 
правила относно плащанията и 
оттеглянето на плащанията за 
финансови инструменти и възможните 

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез актове за изпълнение в 
съответствие с член 142 — специалните 
правила относно плащанията и 
оттеглянето на плащанията за 
финансови инструменти и възможните 
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последствия по отношение на исканията 
за плащане.

последствия по отношение на исканията 
за плащане.

Or. es

Изменение 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение правила 
относно плащанията и оттеглянето 
на плащанията за финансови 
инструменти и възможните 
последствия по отношение на 
исканията за плащане. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата за проверка, посочена в 
член 143, параграф 3. 

Or. de

Обосновка

Присъединяваме се към аргументацията на правната служба на Съвета, че 
предложените делегирани актове всъщност трябва да бъдат актове за изпълнение.

Изменение 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 35a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
При създаването на финансовите 
инструменти, в споразумението за 
финансиране се определят 
необходимите условия за финансиране
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и целта на финансовите 
инструменти. При това е в сила 
следното:
i) възстановяването на кредити, 
дялови участия или на гарантирани 
задължения трябва да бъде 
гарантирано по възможност при 
отпускането;
ii) не се допуска финансиране на 
предприятия в затруднение.

Or. de

Обосновка

Всички възможни специфични ограничения на допустимостта трябва да се уредят на 
равнище регламент за ОСР.

Изменение 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустими разходи при приключване Допустими разходи при приключване и 
програма на макрорегионален фонд за 
развитие

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При приключването на дадена 
програма допустимите разходи на 
финансовия инструмент са общата сума, 
реално изплатена или — при 
гаранционни фондове — за която са 
поети задължения от финансовия 
инструмент в периода на допустимост, 
посочен в член 55, параграф 2, която 
съответства на:

1. При приключването на дадена 
програма и програма на 
макрорегионален фонд за развитие
допустимите разходи на финансовия 
инструмент са общата сума, реално 
изплатена или — при гаранционни 
фондове — за която са поети 
задължения от финансовия инструмент 
в периода на допустимост, посочен в 
член 55, параграф 2, която съответства 
на:

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субсидии с капитализирана лихва или 
субсидии за гаранционни такси, които 
трябва да бъдат изплатени за период, не 
по-дълъг от 10 години след периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2, използвани в комбинация с 
финансови инструменти, изплатени в 
гаранционна блокирана сметка, 
специално открита за тази цел с 
предназначение те да се отпускат 
ефективно след периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2, но по отношение на заеми и 
други рискови инструменти —
отпуснати за инвестиции в крайни 
получатели в рамките на посочения в 
член 55, параграф 2 период на 

в) субсидии с капитализирана лихва или 
субсидии за гаранционни такси, които 
трябва да бъдат изплатени за период, не 
по-дълъг от 10 години след периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2, използвани в комбинация с 
финансови инструменти, изплатени в 
гаранционна блокирана сметка, 
специално открита за тази цел или 
които могат да се отчитат отделно,
с предназначение те да се отпускат 
ефективно след периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2, но по отношение на заеми и 
други рискови инструменти —
отпуснати за инвестиции в крайни 
получатели в рамките на посочения в 
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допустимост; член 55, параграф 2 период на 
допустимост;

Or. de

Обосновка

Поради бизнес моделите на някои банки за развитие, финансовите инструменти не 
могат да бъдат отразени с доверителни сметки.

Изменение 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на инструменти с дялово 
участие и микрокредити 
капитализираните разходи или 
таксите за управление, които трябва да 
се изплатят за период, не по-дълъг от 5 
години след периода на допустимост, 
посочен в член 55, параграф 2, по 
отношение на инвестиции в крайни 
получатели, извършени в рамките на 
този период на допустимост и които не 
могат да бъдат обхванати от 
разпоредбите на членове 37 и 38, могат 
да се считат за допустими разходи, 
когато се плащат в гаранционна 
блокирана сметка, специално открита за 
тази цел.

2. Капитализираните разходи или 
таксите за управление, които трябва да 
се изплатят за период, не по-дълъг от 5 
години след периода на допустимост, 
посочен в член 55, параграф 2, по 
отношение на инвестиции в крайни 
получатели, извършени в рамките на 
този период на допустимост и които не 
могат да бъдат обхванати от 
разпоредбите на членове 37 и 38, могат 
да се считат за допустими разходи, 
когато се плащат в гаранционна 
блокирана сметка, специално открита за 
тази цел или могат да се отчитат 
отделно.

Or. de

Обосновка

Разширяване на прилагането на всички видове финансови инструменти. Поради бизнес 
моделите на някои банки за развитие финансовите инструменти не могат да бъдат 
отразени с доверителни сметки.
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Изменение 898
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общия размер на подкрепата от 
фондовете по ОСР, изплатена на 
финансовия инструмент, и

и) общия размер на подкрепата от 
фондовете, обхванати от РОР, 
изплатена на финансовия инструмент, и

Or. en

Изменение 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
създаването на система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси.

заличава се

Or. de

Обосновка

Правна сигурност.

Изменение 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
създаването на система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси.

4. Комисията, посредством регламент 
за прилагане, установява система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси.

Or. es

Обосновка

Възможността Комисията да приема делегирани актове по инструмента JEREMIE 
по време на периода 2014–2020 г. може да създаде несигурност по отношение на 
установяването на правила и процедури, действайки като обезкуражаващ фактор за 
участието в тази инициатива. Счита се, че за създаването на стимули за проектите 
по инструмента JEREMIE е необходимо да се определят ясни правила за управление и 
прости процедури за контрол от самото начало на периода.

Изменение 901
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
създаването на система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, залагащ 
специалните правила относно 
създаването на система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси.

Or. en

Изменение 902
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Предложение за регламент
Част 2 – член 36 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение правила 
относно изграждане на система за 
капитализиране на годишни вноски за 
лихвени субсидии и субсидии за 
гаранционни такси. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата за проверка, посочена в 
член 143, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Правна сигурност.

Изменение 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 37 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки в тежко 
финансово положение, които 
изпълняват условията на член 22, 
параграф 1, следва, евентуално с 
подкрепата на Комисията, да 
инвестират приходите от лихви или 
другите печалби с оглед на възможно 
най-голямо увеличаване на растежа и 
конкурентоспособността, особено в 
икономическите инфраструктурни 
проекти.

Or. de

Обосновка

Инструментът за споделяне на риска показва възможността да се подпомагат най-
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вече инфраструктурни проекти в държави членки с финансови затруднения, тъй като 
инфраструктурните проекти в голяма степен допринасят за устойчива 
конкурентоспособност.

Изменение 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повторно използване на ресурси, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР до приключване 
на програмата

Повторно използване на ресурси, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР до приключване 
на програмата и програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 905
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Печалби и други приходи или доходи, 
включително лихви, гаранционни такси, 
дивиденти, капиталова печалба и 
всякакви други постъпления от 
инвестиции, които могат да бъдат 
отнесени към подкрепата от фондовете 
по ОСР за финансовия инструмент, се 
използват за следните цели — където е 
приложимо — до необходимите 
размери:

2. Печалби и други приходи или доходи, 
включително лихви, гаранционни такси, 
дивиденти, капиталова печалба и 
всякакви други постъпления от 
инвестиции, които могат да бъдат 
отнесени към подкрепата от фондовете, 
обхванати от РОР, за финансовия 
инструмент, се използват за следните 
цели — където е приложимо — до 
необходимите размери:

Or. en
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Изменение 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капиталовите ресурси, възстановени 
на финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването на 
ресурси, поети като задължение по 
договори за гаранции, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
фондовете по ОСР, се използват 
повторно за допълнителни инвестиции 
чрез същите или други финансови 
инструменти в съответствие с целите на 
програмата или програмите.

1. Капиталовите ресурси, възстановени 
на финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването на 
ресурси, поети като задължение по 
договори за гаранции, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
фондовете по ОСР, се използват 
повторно за допълнителни инвестиции 
чрез същите или други финансови 
инструменти в съответствие с целите на 
програмата, програмите, или 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, програмите на
макрорегионалните фондове за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Печалби и други приходи или 
доходи, включително лихви, 
гаранционни такси, дивиденти, 
капиталова печалба и всякакви други 
постъпления от инвестиции, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 

2. Ресурсите, върнати на финансови 
инструменти от инвестиции или от 
освобождаването на ресурси, 
посветени на гаранционни договори, 
включително постъпленията от 
главницата или елементите на 
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от фондовете по ОСР за финансовия 
инструмент, се използват за следните 
цели — където е приложимо — до 
необходимите размери:

капитала на която и да е инвестиция 
и постъпленията от други приходи 
или доходи, включително лихви, 
гаранционни такси, дивиденти, 
капиталова печалба и всякакви други 
постъпления от инвестиции, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовия 
инструмент, се използват повторно за 
следните цели — където е приложимо 
— до необходимите размери:

Or. en

Изменение 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възстановяване на направени разходи 
за управление и плащане на такси за 
управление на финансовия инструмент;

a) възстановяване на направени разходи 
за управление и плащане на такси за 
управление на финансовия инструмент, 
както и допълнително 
възстановяване на разходите за 
рефинансиране на националната 
ставка на съфинансиране, доколкото 
последната се изготвя от финансова 
институция по смисъла на член 33, 
параграф 4, буква б), подточки i) и ii);

Or. de

Обосновка

Член 38, параграф 2, буква б) е прекалено неконкретен, за да се съгласуват разходите 
за рефинансиране на банките за развитие с разпоредбите.

Изменение 909
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възстановяване на направени разходи 
за управление и плащане на такси за 
управление на финансовия инструмент;

a) възстановяване на направени разходи 
за управление и плащане на такси за 
управление на финансовия инструмент,
както и възстановяване на разходите 
за рефинансиране на националната 
ставка на съфинансиране, доколкото 
последната се изготвя от финансова 
институция по смисъла на член 33, 
параграф 4, буква б), подточка ii);

Or. de

Изменение 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) преференциалното 
възнаграждение не може да 
надвишава необходимото за 
създаването на стимулите за 
привличане на частни насрещни 
ресурси, осигуряващи балансиране на 
интересите чрез подходящо поделяне 
на рисковете и печалбата и трябва да 
не представлява прекомерно 
възнаграждение за инвеститорите, да 
се осъществява при нормални 
търговки условия, да е съвместимо с 
правилата за държавната помощ на 
ЕС и да е било оценено като част от 
предварителната оценка.

Or. en
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Изменение 911
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преференциално възнаграждение за 
инвеститори, работещи съгласно 
принципа на инвеститор в условията на 
пазарна икономика, които осигуряват 
насрещни ресурси за подкрепата от 
фондовете по ОСР за финансовия 
инструмент или съинвестират на нивото 
на крайните получатели;

б) преференциално възнаграждение за 
инвеститори, работещи съгласно 
принципа на инвеститор в условията на 
пазарна икономика, които осигуряват 
насрещни ресурси за подкрепата от 
фондовете, обхванати от РОР, за 
финансовия инструмент или 
съинвестират на нивото на крайните 
получатели;

Or. en

Изменение 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преференциално възнаграждение за 
инвеститори, работещи съгласно 
принципа на инвеститор в условията на 
пазарна икономика, които осигуряват 
насрещни ресурси за подкрепата от 
фондовете по ОСР за финансовия 
инструмент или съинвестират на нивото 
на крайните получатели;

б) преференциално възнаграждение за 
инвеститори, работещи съгласно 
принципа на инвеститор в условията на 
пазарна икономика, които осигуряват 
насрещни ресурси за подкрепата от 
фондовете по ОСР на база на 
съфинансиране за финансовия 
инструмент или съинвестират на нивото 
на крайните получатели;

Or. en

Изменение 913
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителни инвестиции чрез същия 
или други финансови инструменти в 
съответствие с целите на програмата 
или програмите.

в) допълнителни инвестиции чрез същия 
или други финансови инструменти в 
съответствие с целите на програмата,
програмите, или програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) инфраструктурни операции;

Or. de

Изменение 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 38 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държави членки в тежко 
финансово положение, които 
изпълняват условията на член 22, 
параграф 1, следва да използват 
посочените в параграфи 1 и 2 
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средства, евентуално с подкрепата на 
Комисията, с оглед на възможно най-
голямо увеличаване на растежа и 
конкурентоспособността, особено в 
икономическите инфраструктурни 
проекти.

Or. de

Изменение 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на наследени средства след 
приключване на програмата

Използване на наследени средства след 
приключване на програмата и
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
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период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата. Тук се 
включват също и разходите за 
управление за целево използване.

Or. de

Обосновка

Пояснение на административни разходи.

Изменение 918
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 5 години след 
приключване на програмата.

Or. fr

Обосновка

Предложеният от Комисията период от 10 години приключване на програмата, през 
който да се използват финансовите инструменти в съответствие с целите на 
програмата, е твърде дълъг и предполага правна несигурност в дългосрочен план 
както за управителните органи, така и за бенефициерите.

Изменение 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата 
или програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие за период, не по-
малък от 10 години след приключване 
на програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след
приключване на програмата. Сумата, 
останала след изтичането на 10 
години от приключването на 
програмата, се прехвърля към 
бюджета на Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 5 години след 
приключване на програмата.

Or. es

Обосновка

Този срок следва да се коригира, за да се приведе в съответствие със срока за 
поддържане на инвестициите, финансирани от фондовете.

Изменение 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 39 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държави членки в тежко финансово 
положение, които изпълняват 
условията на член 22, параграф 1, 
следва да използват посочените в 
параграфи 1 и 2 средства, евентуално 
с подкрепата на Комисията, с оглед 
на възможно най-голямо увеличаване 
на растежа и 
конкурентоспособността, особено в 
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икономическите инфраструктурни 
проекти.

Or. de

Изменение 923
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението.

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението, за да предотврати 
повторение и допълнително 
административно обременяване.

Or. en

Изменение 924
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията ежегодно синтезира 
отчетна информация относно 
използването и ефективността на 
финансови инструменти в различни 
фондове, обхванати от РОР, 
тематични цели и държави членки.

Or. en
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Изменение 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) посочват се програмата и 
приоритетът, от които се предоставя 
подкрепата от фондовете по ОСР;

a) посочват се програмата или
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, и приоритетът, от 
които се предоставя подкрепата от 
фондовете по ОСР;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква в) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- г) установяване на бенефициентите 
и размера на определеното им 
публично финансиране;

Or. en

Изменение 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) общ размер на подкрепата по г) общ размер на подкрепата по 
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програми и приоритети или мерки за 
финансовия инструмент, включена в 
искания за плащане, подадени до 
Комисията;

програми или по програма на 
макрорегионален фонд за развитие и 
приоритети или мерки за финансовия 
инструмент, включена в искания за 
плащане, подадени до Комисията;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общ размер на подкрепата, която е 
изплатена или за която са поети 
задължения по договори за гаранции от 
финансовия инструмент за крайните 
получатели, по програми и приоритети 
или мерки и която е включена в искания 
за плащане, подадени до Комисията; 

д) общ размер на подкрепата, която е 
изплатена или за която са поети 
задължения по договори за гаранции от 
финансовия инструмент за крайните 
получатели, по програми или по
програма на макрорегионален фонд за 
развитие и приоритети или мерки и 
която е включена в искания за плащане, 
подадени до Комисията; 

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мултипликационен ефект на ж) където е налице, мултипликационен 



AM\903903BG.doc 83/174 PE491.054v01-00

BG

инвестициите, направени от финансовия 
инструмент, и стойност на 
инвестициите и участията;

ефект на инвестициите, направени от 
финансовия инструмент, и стойност на 
инвестициите и участията;

Or. en

Изменение 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) принос на финансовия инструмент за 
постигането на показателите на 
съответната програма и съответния 
приоритет.

з) принос на финансовия инструмент за 
постигането на показателите на 
съответната програма или програма на 
макрорегионален фонд за развитие и 
съответния приоритет.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 40 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Специалният доклад се оповестява 
публично в неговата цялост.

Or. en

Изменение 932
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 41 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Група държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, учредява за всеки 
приоритет от програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие 
ръководна група, която е и 
мониторингов комитет на 
изпълнението на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
до три месеца от датата на 
оповестяване на решението, с което 
се приема програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка. Ръководните 
групи са застъпени в одобрените макрорегионални стратегии. Става въпрос за 
хармонизиране на функцията на ръководна група в одобрена макрорегионална 
стратегия и функцията изпълняване на функцията на мониторингов комитет на 
програмата.

Изменение 933
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 41 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата за работа, списъкът на 
членовете, включително имената на 
лицата, дневният ред на събранията 
на мониторинговия комитет и 
приетият протокол от събранието 
се оповестяват публично;

Or. en
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Изменение 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите, 
посочени в член 5, по-специално като 
се имат предвид партньорите, 
включени в подготовката на 
съответните програми. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право на 
глас. Държавите членки осигуряват 
равенството между половете в този 
орган.

Or. en

Изменение 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет 
има право на глас.

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. 
Комитетът определя съответните 
правила относно правото на глас.

Or. es
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Изменение 936
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. 
Партньори се делегират във всеки от 
тези комитети чрез прозрачни 
процеси, спазвани и независими от 
която и да организация по 
управлението на държавите
членки.Всеки член на мониторинговия 
комитет има право на глас.

Or. en

Изменение 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ръководна група, която изпълнява 
функцията на мониторингов 
комитет на изпълнението на 
програмата на макрорегионален фонд 
за развитие се създава от експерти 
чрез паритетния модел на тройната 
спирала, в рамките на който с 
еднакъв брой експерти ще бъде 
застъпен публичният сектор, 
академично-духовният сектор и 
бизнес секторът. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право 
на глас.

Or. sk
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Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка. Паритетният 
модел на тройната спирала, основан на база експерти, е способен да създаде 
функционален експертен екип със синергичен ефект, комбиниращ преимуществата от 
трите различни сектора.

Изменение 938
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет на 
програма в рамките на целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ включва и 
представители на всяка трета 
държава, участваща в програмата.

заличава се

Or. en

Изменение 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата.

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата, при условие че 
въпросната държава оказва 
финансова подкрепа на тези 
представители.

Or. es
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Изменение 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата.

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата и може да 
включва представители на ЕГТС или 
други организации за териториално 
сътрудничество, намиращи се на 
обхваната от програмата 
територия.

Or. fr

Изменение 941
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата. 

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета 
участваща държава, ако тя има 
финансов принос за програмата.

Or. pt

Обосновка

Логично е третите държави да участват в мониторинговия комитет само ако имат 
действителен принос за програмите.
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Изменение 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Партньорите избират и 
назначават свои членове, 
представляващи ги в мониторинговия 
комитет.

Or. en

Изменение 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Списъкът с членовете на 
мониторинговия комитет се 
публикува.

Or. en

Изменение 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако ЕИБ участва във финансирането 
на дадена програма, тя може да участва 
в работата на мониторинговия комитет в 
качеството със съвещателно качество.

3. Ако ЕИБ участва във финансирането 
на дадена програма, или програма на 
макрорегионален фонд за развитие, тя 
може да участва в работата на 
мониторинговия комитет със 
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съвещателно качество.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
напредъка в посока на постигането на 
нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие и на напредъка в 
посока на постигането на нейните цели. 
При това той отчита финансовите 
данни, общите и специфичните за 
програмата или за програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
напредъка в посока на постигането на 
нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне два пъти годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
напредъка в посока на постигането на 
нейните цели и изпълнението на 
хоризонталните принципи, заложени 
в членове 6, 7 и 8 от този Регламент. 
При това той отчита финансовите 
данни, общите и специфичните за 
програмата показатели, включително 
промените в показателите за 
резултатите и напредъка в постигането 
на количествено определените целеви 
стойности, както и на етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.

Or. en

Изменение 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата.

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие,.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата.

2. Мониторинговият комитет подлага на 
подробно разглеждане всички въпроси, 
отнасящи се до изпълнението на 
програмата, включително прегледа на 
изпълнението.

Or. en

Изменение 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С мониторинговия комитет се 
провеждат консултации и той издава 
становище по всяко изменение на 
програмата, предложено от 
управляващия орган.

3. С мониторинговия комитет се 
провеждат консултации и той издава 
становище по всяко изменение на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
предложено от управляващия орган.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 950
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата и нейната оценка. Той 
осъществява мониторинг на действията, 
предприети вследствие на неговите 
препоръки.

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата и начините за намаляване 
на административната тежест 
върху бенефициентите. Той 
осъществява мониторинг на действията, 
предприети вследствие на неговите 
препоръки и впоследствие извършва 
повторна оценка, по целесъобразност,
от гледна точка на управлението на 
проекта и програмата съгласно 
международно признати критерии.

Or. en

Изменение 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата и нейната оценка. Той 
осъществява мониторинг на действията, 
предприети вследствие на неговите 
препоръки.

4. Мониторинговият комитет може да 
издава препоръки към управляващия 
орган относно изпълнението на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие и 
нейната оценка. Той осъществява 
мониторинг на действията, предприети 
вследствие на неговите препоръки.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 952
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет одобрява 
годишния доклад за изпълнението на 
програмите.

Or. en

Изменение 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Част 2 – член 43 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Мониторинговият комитет 
одобрява годишните доклади за 
изпълнението на програмата по член 
44 и докладите за напредъка по член 
46.

Or. en

Изменение 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 2016 г. до и включително 
през 2022 г. държавата членка представя 
пред Комисията годишен доклад за 
изпълнението на програмата през 
предходната финансова година.

Считано от 2016 г. до и включително 
през 2022 г. държавата членка представя 
пред Комисията годишен доклад за 
изпълнението на програмата или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие през предходната 
финансова година.
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Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При програми, при които 
финансирането от фондовете не 
надвишава 75 милиона евро, 
държавата членка може да се 
откаже от годишните доклади за 
изпълнението и да представи доклади 
за изпълнение през 2017 и 2019 г.

Or. de

Изменение 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
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избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

операции, които са избрани за 
подкрепа по дадена програма. Те също 
така описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да изясни кои операции следва да бъдат докладвани. 
Терминът „избрани операции” не е достатъчно конкретен.

Изменение 957
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия, опростяването на 
административните процедури и 
всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

Or. en
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Изменение 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата
или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
и нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, както и приетите 
корективни мерки.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Всички лични 
данни трябва да бъдат разбити по 
пол. Те също така описват действията, 
предприети в изпълнение на
предварителните условия и всякакви 
въпроси, засягащи изпълнението на 
програмата, приетите корективни 
мерки, както и действията, 
предприети за административно 
опростяване.

Or. en

Изменение 960
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
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определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции.

Or. en

Изменение 961
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия, включването на 
икономическите и социалните 
партньори, административното 
опростяване и всякакви въпроси, 
засягащи изпълнението на програмата, 
както и приетите корективни мерки.

Or. fr
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Обосновка

Консултациите с икономическите и социалните участници, както и ефикасността на 
административните процедури са важни елементи за изпълнението на оперативните 
програми. Интегрирането на тези елементи в доклада за оценка ще даде възможност 
на Комисията да определи по-добре усилията, които държавата членка следва да 
положи с цел по-ефективно използване на политиката на сближаване.

Изменение 962
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишния доклад за 
изпълнението, представен през 2017 
г., се излага и оценява информацията, 
посочена в параграф 2, както и 
напредъкът в постигането на целите 
на програмата, включително приноса 
на фондовете по ОСР за промените в 
показателите за резултатите, в 
случаите, в които е налице 
доказателствен материал от 
оценките. В него също така се 
оценява изпълнението на действията, 
с които се цели да бъдат взети 
предвид принципите, определени в 
членове 6, 7 и 8, и се отчита 
подкрепата, използвана за постигане 
на целите във връзка с борбата срещу 
изменението на климата.

заличава се

Or. en

Изменение 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 и 
8, и се отчита подкрепата, използвана за 
постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата.

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата
или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 и 
8, и се отчита подкрепата, използвана за 
постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 964
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 

3. В годишния доклад за изпълнението, 
представен през 2017 г., се излага и 
оценява информацията, посочена в 
параграф 2, както и напредъкът в 
постигането на целите на програмата, 
включително приноса на фондовете по 
ОСР за промените в показателите за 
резултатите, в случаите, в които е 
налице доказателствен материал от 
оценките. В него също така се оценява 
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изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 и 
8, и се отчита подкрепата, използвана за 
постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата.

изпълнението на действията, с които се 
цели да бъдат взети предвид 
принципите, определени в членове 6, 7 и 
8, и се отчита подкрепата, използвана за 
постигане на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на климата
и действията, предприети за 
постигане на целите за намаляване на 
бедността.

Or. it

Изменение 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Годишният доклад за 
изпълнението оценява ролята на 
партньорите по член 5 в 
изпълнението на програмата, като
включва списък на участващите 
партньори, техните отговорности и 
мненията, изразени от тях по 
отношение на изпълнението на 
програмата и на принципа на 
партньорство и как тези възгледи са
били взети предвид;

Or. en

Изменение 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Годишният доклад за изпълнението, 4. Годишният доклад за изпълнението, 
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представен през 2019 г., и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в 
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата и нейния принос за 
постигането на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

представен през 2019 г., и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в 
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие и 
нейния принос за постигането на целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата. В случаите, в които са 
отправени такива препоръки, 
управляващият орган информира 
Комисията в срок от три месеца за 
предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие. 
В случаите, в които са отправени такива 
препоръки, управляващият орган 
информира Комисията в срок от три 
месеца за предприетите корективни 
мерки.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 968
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата. В случаите, в които са 
отправени такива препоръки, 
управляващият орган информира 
Комисията в срок от три месеца за 
предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата, включително нейното 
програмно и проектно управление. В 
случаите, в които са отправени такива 
препоръки, управляващият орган 
информира Комисията в срок от три 
месеца за предприетите корективни 
мерки.

Or. en

Изменение 969
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата. В случаите, в които са 
отправени такива препоръки, 
управляващият орган информира 
Комисията в срок от три месеца за 
предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да даде препоръки за 
разрешаването на евентуални проблеми, 
които засягат изпълнението на 
програмата.

Or. en

Изменение 970
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Публикува се обобщение за 
гражданите на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади
за изпълнението.

заличава се

Or. en

Изменение 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Публикува се обобщение за 
гражданите на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади за 
изпълнението.

8. Годишните и окончателните доклади 
за изпълнението се публикуват в 
тяхната цялост.

Or. en

Изменение 972
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Публикува се обобщение за 
гражданите на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади за 
изпълнението.

8. Публикува се обобщение за 
гражданите на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади за 
изпълнението, както и самите пълни 
доклади.

Or. en
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Изменение 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. се организира 
годишна среща за преглед между 
Комисията и всяка една от държавите
членки с цел да бъде разгледано 
изпълнението на всяка оперативна 
програма, като се отчита годишният 
доклад за изпълнението и коментарите и 
препоръките на Комисията, когато това 
е приложимо.

1. Всяка година от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. се организира 
годишна среща за преглед между 
Комисията и всяка една от държавите
членки с цел да бъде разгледано 
изпълнението на всяка оперативна 
програма или на програма на 
макрорегионален фонд за развитие, 
като се отчита годишният доклад за 
изпълнението и коментарите и 
препоръките на Комисията, когато това 
е приложимо.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната среща за преглед може да 
обхваща повече от една програма. През 
2017 г. и 2019 г. годишната среща за 
преглед обхваща всички програми в 
държавата членка и отчита също така 
докладите за напредъка, представени от 
държавата членка в съответствие с член 
46 през тези години.

2. Годишната среща за преглед може да 
обхваща повече от една програма или 
на програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие. През 2017 г. и 
2019 г. годишната среща за преглед 
обхваща всички програми и програми 
на макрорегионални фондове за 
развитие в държавата членка и отчита 
също така докладите за напредъка, 
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представени от държавата членка в 
съответствие с член 46 през тези години.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавата членка могат 
да се споразумеят да не провеждат 
годишна среща за преглед за дадена 
програма през годините, различни от 
2017 г. и 2019 г.

3. Комисията и държавата членка могат 
да се споразумеят да не провеждат 
годишна среща за преглед на дадена 
програма или на програма на 
макрорегионален фонд за развитие 
през годините, различни от 2017 г. и 
2019 г.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 45 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За програми, при които 
финансирането от фондовете не 
надвишава 75 милиона евро, се 
организират, в отклонение от член 
45, параграф 1, срещи за годишен 
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преглед през 2017 и 2019 г.

Or. de

Обосновка

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Изменение 977
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата
подкрепа и целите в областта на 
биологичното разнообразие, 
включително Натура 2000, според 
исканията на националните 
Приоритетни действащи рамки;

Or. en

Изменение 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на 
измеримите качествени и 
количествени етапни цели, 
определени за всяка програма в рамката 
на изпълнението, включително за 
показателите, отнасящи се до 
хоризонталните принципи, заложени 
в членове 7 и 8 и използваната за 
постигане на цели във връзка с борбата 
срещу изменението на климата 
подкрепа;

Or. en

Изменение 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на
намаляването на бедността и 
намаляването на регионалните 
неравенства и етапните цели, 
определени за всяка програма в рамката 
на изпълнението и използваната за 
постигане на цели във връзка с борбата 
срещу изменението на климата 
подкрепа;

Or. en
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Изменение 980
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа и намаляването на 
бедността;

Or. it

Изменение 981
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия, които не са били изпълнени 
към датата на приемане на договора 
за партньорство, са изпълнени в 
съответствие с установения график;

заличава се

Or. en

Изменение 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия, които не са били изпълнени 
към датата на приемане на договора за 
партньорство, са изпълнени в 
съответствие с установения график;

в) дали действията, предприети в 
изпълнение на предварителните 
условия, които не са били изпълнени 
към датата на приемане на договора за 
партньорство, са съответно изпълнени;

Or. en

Изменение 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 10 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) привеждането в действие на 
механизмите за осигуряване на 
съгласуваност между фондовете по ОСР 
и други инструменти за финансиране на 
ниво ЕС и на национално ниво, както и 
съгласуваност с ЕИБ;

г) привеждането в действие на 
механизмите за осигуряване на 
съгласуваност между фондовете по ОСР 
и други инструменти за финансиране на 
ниво ЕС, макрорегионални 
инструменти за финансиране и 
инструменти за финансиране на 
национално ниво, както и съгласуваност 
с ЕИБ;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 984
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действията, предприети за 
укрепване на административния 
капацитет на органите на 
държавата членка и, когато е 
целесъобразно — на бенефициерите, 
за управление и използване на 
фондовете по ОСР;

заличава се

Or. en

Изменение 985
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действията, предприети за укрепване 
на административния капацитет на 
органите на държавата членка и, когато 
е целесъобразно — на бенефициерите, 
за управление и използване на 
фондовете по ОСР;

е) действията, предприети за укрепване 
на административния капацитет на 
органите на държавата членка и, когато 
е целесъобразно — на бенефициерите, 
за управление и използване на 
фондовете по ОСР, включително 
препоръката за издигането на 
обучението за програмното и 
проектното управление до 
международните стандарти, за да 
бъде подобрен административният
капацитет;

Or. en

Изменение 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 10 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

e) действията, предприети за укрепване 
на административния капацитет на 
органите на държавата членка и, когато 
е целесъобразно — на бенефициерите, 
за управление и използване на 
фондовете по ОСР;

e) действията, предприети за укрепване 
на административния капацитет на 
органите на държавата членка или на 
група държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, и, когато е целесъобразно —
на бенефициерите, за управление и 
използване на фондовете по ОСР;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 987
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) планираните действия и 
съответните цели, заложени в 
програмите с цел намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите;

заличава се

Or. en

Изменение 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 10 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) планираните действия и съответните 
цели, заложени в програмите с цел 

ж) планираните действия и съответните 
цели, заложени в програмите или в 
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намаляване на административната 
тежест за бенефициерите;

програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие с цел намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5, в изпълнението на договора за 
партньорство.

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5, в изпълнението на договора за 
партньорство, включително списък на 
участващите партньори, техните 
отговорности и техните възгледи за 
изпълнението на програмата и на 
принципа за партньорство и как тези 
възгледи са били взети предвид;

Or. en

Изменение 990
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5, в изпълнението на договора за 
партньорство.

з) ролята на партньорите, посочени в 
член 5 и оценка на качеството и 
ефективността на това 
партньорство в изпълнението на 
договора за партньорство.
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Or. en

Обосновка

За да дадат реален и цялостен смисъл на принципа на партньорство, държавите
членки не само трябва да определят в подробности ролята, дадена на партньорите, 
но и да определят доколко добре е приложен принципът на партньорство.

Изменение 991
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на проектното и 
програмното управление от страна 
на партньорите по член 5 при 
изпълнението на договора за 
партньорство;

Or. en

Изменение 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 2 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) причини за ограничения в 
изпълнението на програмите по 
фондовете по ОСР;

Or. en

Изменение 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, в които Комисията 
определи в срок от три месеца от датата 
на представяне на доклада за напредъка, 
че представената информация е непълна 
или неясна, тя може да поиска 
допълнителна информация от държавата
членка. Държавата членка предоставя на 
Комисията исканата информация в срок 
от три месеца, и — когато е 
целесъобразно — преразглежда 
съответно доклада за напредъка.

3. В случаите, в които Комисията 
определи в срок от три месеца от датата 
на представяне на доклада за напредъка, 
че представената информация е непълна 
или неясна, тя може да поиска 
допълнителна информация от държавата
членка или от група държави членки, 
които са учредили макрорегионален 
фонд за развитие,. Държавата членка
или групата държави членки, които 
са учредили макрорегионален фонд за 
развитие, предоставя на Комисията 
исканата информация в срок от три 
месеца, и — когато е целесъобразно —
преразглежда съответно доклада за 
напредъка.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, в които Комисията 
определи в срок от три месеца от 
датата на представяне на доклада за 
напредъка, че представената 
информация е непълна или неясна, тя 
може да поиска допълнителна 
информация от държавата членка. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията исканата информация в срок 
от три месеца, и — когато е 
целесъобразно — преразглежда 

3. В случаите, в които Комисията 
определи в срок от един месец от датата 
на представяне на доклада за напредъка, 
че представената информация е непълна 
или неясна, тя може да поиска 
допълнителна информация от държавата
членка. Държавата членка предоставя на 
Комисията исканата информация в срок 
от три месеца, и — когато е 
целесъобразно — преразглежда 
съответно доклада за напредъка.



AM\903903BG.doc 117/174 PE491.054v01-00

BG

съответно доклада за напредъка.

Or. en

Изменение 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. През 2017 г. и 2019 г. Комисията 
подготвя стратегически доклад, в който 
обобщава докладите за напредъка на 
държавите членки, и го представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

4. През 2017 г. и 2019 г. Комисията 
подготвя стратегически доклад, в който 
обобщава докладите за напредъка на 
държавите членки или на група 
държави членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие, и 
го представя на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
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напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и водещите цели на
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите или на програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите или на програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата,
когато това е целесъобразно.

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на целите във връзка с 
борбата срещу изменението на 
климата, показателите във връзка с 
хоризонталните принципи, брутния 
вътрешен продукт (БВП) и целите във 
връзка със заетостта и качествените 
работни места, когато това е 
целесъобразно. Държавите членки 
могат да използват допълнителни 
показатели, включително 
показатели, свързани със социалното 
или екологичното въздействие на 
програмите.

Or. en

Изменение 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
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програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж33, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, 
когато това е целесъобразно.

програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки. 
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
регионалните и местните нужди,
както и по отношение на брутния 
вътрешен продукт (БВП), 
безработицата и бедността.

Or. en

Изменение 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Извън предвидените в параграф 1 
разпоредби, въздействието на 
програмите може да се оценява също 
така с оглед на други аспекти, 
считани за важни, като се отчитат 
социално-икономическите и 
географските особености на дадена 
територия.

Or. fr

Изменение 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 

2. Държавите членки или групата 
държави членки, които са учредили 
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извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

макрорегионален фонд за развитие,
осигуряват средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата или за програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие 
показатели.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1002
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели. И оценките и 
събирането на данни могат да се 
ползват с подкрепа по Техническа 
помощ.

Or. en
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Изменение 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата. Комисията предоставя 
насоки относно начина на извършване 
на оценките.

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
а. Комисията предоставя насоки 
относно начина на извършване на 
оценките.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1004
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата. Комисията предоставя 
насоки относно начина на извършване 
на оценките.

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата. Експертният екип, който 
извършва оценките, включва 
партньори, които са делегирани чрез 
прозрачни процеси, уважавани и 
независими от която и да 
организация в управлението на 
държавата членка. Комисията
предоставя насоки относно начина на 
извършване на оценките.

Or. en
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Изменение 1005
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оценки се правят 
обществено достояние в тяхната 
цялост.

заличава се

Or. en

Изменение 1006
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оценки се правят
обществено достояние в тяхната цялост.

4. Окончателният доклад за всички 
оценки се прави обществено достояние 
в тяхната цялост.

Or. en

Изменение 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки извършват 
предварителни оценки за подобряване 
на качеството на проектирането на всяка 
програма.

1. Държавите членки или групата 
държави членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
извършват предварителни оценки за 
подобряване на качеството на 
проектирането на всяка програма или на
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програма на макрорегионален фонд за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предварителните оценки се 
извършват на отговорността на органа, 
който отговаря за подготовката на 
програмите. Те се представят на 
Комисията едновременно с програмата, 
заедно с резюме. С правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят прагове, под които 
предварителната оценка може да бъде 
комбинирана с оценката за друга 
програма.

2. Предварителните оценки се 
извършват на отговорността на органа, 
който отговаря за подготовката на 
програмите или на програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие. Те се представят на 
Комисията едновременно с програмата 
или с програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие
заедно с резюме. С правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят прагове, под които 
предварителната оценка може да бъде 
комбинирана с оценката за друга 
програма или на програма на 
макрорегионалния фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1009
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предварителните оценки се 
извършват на отговорността на органа, 
който отговаря за подготовката на 
програмите. Те се представят на 
Комисията едновременно с програмата, 
заедно с резюме. С правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят прагове, под които 
предварителната оценка може да 
бъде комбинирана с оценката за друга 
програма.

2. Предварителните оценки се 
извършват на отговорността на органа, 
който отговаря за подготовката на 
програмите. Те се представят на 
Комисията едновременно с програмата, 
заедно с резюме. С правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят прагове, под които 
предварителните оценки могат да 
бъдат комбинирани за програми с 
участие на ЕС в размер по-малък от 
150 милиона евро всяка.

Or. en

Изменение 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели и 
приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

a) приносът към целите на Съюза по 
отношение на сближаването и към 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като се 
имат предвид избраните тематични цели 
и приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

Or. fr

Изменение 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели и 
приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

а) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели, 
хоризонталните принципи, заложени 
в членове 6, 7, 8 от този Регламент и 
приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

Or. en

Изменение 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) последователността на 
разпределянето на бюджетните средства 
спрямо целите на програмата;

в) последователността на 
разпределянето на бюджетните средства 
спрямо целите на програмата или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 
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съответните цели на програмите с 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 
121, параграф 2 от Договора и 
препоръките на Съвета, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора;

съответните цели на програмите с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство;

Or. fr

Изменение 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 
съответните цели на програмите с
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и
съответните цели на програмите и 
хоризонталните принципи, заложени 
в членове 6, 7, 8 от този Регламент, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

Or. en

Изменение 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 

г) последователността на избраните 
тематични цели, приоритетите и 



PE491.054v01-00 128/174 AM\903903BG.doc

BG

съответните цели на програмите с 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

съответните цели на програмите или на
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие с общата 
стратегическа рамка, договора за 
партньорство и препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уместността и яснотата на 
предлаганите за програмата показатели;

д) уместността и яснотата на 
предлаганите за програмата или за
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие, показатели;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1017
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) адекватността на човешките 
ресурси и на административния 

заличава се
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капацитет за управление на 
програмата;

Or. en

Изменение 1018
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) адекватността на човешките ресурси 
и на административния капацитет за 
управление на програмата;

и) адекватността на човешките ресурси 
и на административния капацитет за 
управление на програмата с оценка на 
тяхната компетентност в областта 
на проектното и програмното 
управление;

Or. en

Изменение 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) адекватността на човешките ресурси 
и на административния капацитет за 
управление на програмата;

и) адекватността на човешките ресурси 
и на административния капацитет за 
управление на програмата или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) пригодността на процедурите за 
мониторинг на програмата, както и за 
събирането на данни, необходими за 
провеждане на оценките;

й) пригодността на процедурите за 
мониторинг на програмата или на
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, както и за 
събирането на данни, необходими за 
провеждане на оценките;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) адекватността на планираните 
мерки за насърчаване на равните 
възможности за мъжете и жените и 
предотвратяване на дискриминацията;

л) годността на планираните мерки за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяване на 
дискриминацията, включително мерки 
за прехване на бариери пред 
достъпността за лица с увреждания;

Or. en

Изменение 1022
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква л)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните 
възможности за мъжете и жените и 
предотвратяване на дискриминацията;

л) адекватността на планираните мерки 
за гарантиране на реално и ефективно 
равенство между мъжете и жените и на
борбата с дискриминацията;

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се вземе предвид гарантирането на равните възможности между 
мъжете и жените и на борбата с дискриминацията.

Изменение 1023
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните възможности 
за мъжете и жените и предотвратяване 
на дискриминацията;

л) адекватността на всякакви 
планирани мерки за насърчаване на 
равните възможности за мъжете и 
жените и предотвратяване на 
дискриминацията, където е 
целесъобразно;

Or. en

Изменение 1024
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие.

м) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на устойчивото развитие, 
включително установените чисти 
въздействия върху промените в 
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климата.

Or. en

Изменение 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) адекватността на планираните 
мерки за насърчаване на устойчивото 
развитие.

м) годността на планираните мерки за 
насърчаване на устойчивото развитие и 
предотвратяването на допълнителни 
бъдещи външни разходи за 
европейското общество в 
съответствие с член 8 от този 
регламент.

Or. en

Изменение 1026
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква м) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Мерки, предприети за включване на 
партньори по член 5, включително 
икономически и социални партньори, 
както и мерки, насочени към 
опростяване на административните 
процедури;

Or. en

Изменение 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – буква мa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) годността на планираните или 
предприети мерки за включване на 
партньори по член 5 в подготовката, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на договора за 
партньорство и програмите.

Or. en

Изменение 1028
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дали програмата е подходяща за 
целта съобразно международните 
стандарти на критериите за оценка 
на проектното и програмното 
управление;

Or. en

Изменение 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предварителната оценка включва, 
където това е целесъобразно,
изискванията за стратегическа оценка на 

4. Предварителната оценка включва
изискванията за стратегическа оценка на 
околната среда, определени в 
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околната среда, определени в 
изпълнение на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и 
програми върху околната среда34 .

изпълнение на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и 
програми върху околната среда34 и 
включва оценки на последствията от 
програмите върху промяната в 
климата.

Or. en

Изменение 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предварителната оценка включва, 
където това е целесъобразно,
изискванията за стратегическа оценка на 
околната среда, определени в 
изпълнение на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и 
програми върху околната среда34 .

4. Предварителната оценка включва 
изискванията за стратегическа оценка на 
околната среда, определени в 
изпълнение на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и 
програми върху околната среда, 
включително оценките на 
въздействието на програмите върху 
биологичното разнообразие и 
промените в климата.

Or. en

Обосновка

За да осигурят включване на устойчивото развитие в програмите съгласно 
изискванията на Член 8, предварителните оценки на предложените програми трябва 
да преценяват всички съответни екологични аспекти, по-специално промените в 
климата и биологичното разнообразие. Това е особено важно за постигането на 
целите на ЕС до 2020 в двете области и избягването на програми с обратен ефект.

Изменение 1031
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 2 – член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган съставя план 
за оценка за всяка програма и го
представя в съответствие с правилата за 
отделните фондове.

1. Съставя се план за оценка за всяка 
програма и същият се представя в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове. 

Or. en

Изменение 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода на програмиране 
управляващите органи извършват 
оценки, включително за оценяване на 
ефективността, ефикасността и 
въздействието за всяка програма въз 
основа на плана за оценка. Поне веднъж 
през периода на програмиране се 
провежда оценка, с която се оценява 
приносът на подкрепата от фондовете 
по ОСР за постигането на целите по 
всеки приоритет. Всички оценки се 
разглеждат от мониторинговия комитет 
и се изпращат на Комисията.

3. През периода на програмиране 
управляващите органи извършват 
оценки, включително за оценяване на 
ефективността, ефикасността и 
въздействието за всяка програма или на
програма на макрорегионален фонд за 
развитие въз основа на плана за оценка. 
Поне веднъж през периода на 
програмиране се провежда оценка, с 
която се оценява приносът на 
подкрепата от фондовете по ОСР за 
постигането на целите по всеки 
приоритет. Всички оценки се 
разглеждат от мониторинговия комитет 
и се изпращат на Комисията.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 49 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с констатациите 
на оценката по параграф 3, 
управляващите органи извършват 
необходимите промени и подобрения в 
механизмите и процедурите по 
изпълнение на програмата.

Or. en

Изменение 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да извършва по своя 
собствена инициатива оценки на 
програмите.

4. Комисията може да извършва по своя 
собствена инициатива оценки на 
програмите или на програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 50 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с водещите цели на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и със 
специфичните изисквания, определени в 
правилата за отделните фондове. 
Последващите оценки трябва да бъдат 
завършени до 31 декември 2023 г.

Or. en

Изменение 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Последващите оценки се извършват от 
Комисията, от държавите членки или 
от група държави членки, които са 
учредили макрорегионални фондове за 
развитие, в тясно сътрудничество. 
Последващите оценки разглеждат 
ефективността и ефикасността на 
фондовете по ОСР и техния принос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие със 
специфичните изисквания, определени в 
правилата за отделните фондове. 
Последващите оценки трябва да бъдат 
завършени до 31 декември 2023 г.
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Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж в съответствие 
със специфичните изисквания, 
определени в правилата за отделните 
фондове. Последващите оценки трябва 
да бъдат завършени до 31 декември 
2023 г.

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите 
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за посрещането на 
регионалните и местните нужди, в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите 
оценки трябва да съдържат оценка на 
евентуалните ограничения в 
изпълнението на програмите по 
фондовете по ОСР. Последващите 
оценки трябва да бъдат завършени до 
31 декември 2023 г.

Or. en

Изменение 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията или от 
нейно име фондовете по ОСР могат да 
подкрепят мерки за подготвителна 
помощ, помощ за мониторинг, 

По инициатива на Комисията или от 
нейно име фондовете по ОСР могат да 
подкрепят мерки за подготвителна 
помощ, помощ за мониторинг, 
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административна и техническа помощ, 
мерки за оценка, мерки за одит и 
контрол, необходими за изпълнението 
на настоящия регламент.

административна и техническа помощ, 
мерки за оценка, мерки за одит, 
контрол и грантови схеми за 
подпомагане на 
конкурентоспособността и 
трудовата заетост, необходими за 
изпълнението на настоящия регламент.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка. В съответствие 
с Изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. ЕС и 
държавите членки трябва да модернизират своите икономики и да укрепят 
конкурентоспособността си, за да се гарантира устойчиво развитие. ЕС и 
държавите членки трябва да приложат последователен подход на широка основа, 
който съчетава разумна фискална консолидация, запазваща инвестициите, и 
структурни мерки за бъдещ растеж и заетост.

Изменение 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително 
организации на гражданското 
общество, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
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комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 
цели на настоящия регламент;

дейности следва също да допринасят за 
обхващането на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 
цели на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 1040
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква иa) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) създаване на система за 
приятелско разрешаване на 
национални и регионални спорове, 
възникващи от различно тълкуване на 
текстове, конфликти във връзка с 
одити, проверки и условия на 
плащане, като цяло, всички мерки, 
възникващи от различия между 
бенефициентите;

Or. en

Изменение 1041
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква й) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Информация, както и първоначално 
и непрекъснато обучение на 
партньорите и бенефициентите/
ръководителите на проекти и 
администраторите на проекти, 
посочени в член 5;
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Or. en

Изменение 1042
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) Препоръка и предоставяне на
обучение по проектно и програмно 
управление за укрепване на 
изграждането на административен 
капацитет;

Or. en

Изменение 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) грантови схеми за подпомагане на 
конкурентоспособността и 
трудовата заетост, реализирани в 
рамките на макрорегионалните 
развойни фондове и прилагани през 
целия период на имплементация на 
макрорегионалните проекти в 
рамките на приоритетите на 
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка. В съответствие 
с Изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. ЕС и 
държавите членки трябва да модернизират своите икономики и да укрепят 
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конкурентоспособността си, за да се гарантира устойчиво развитие. ЕС и 
държавите членки трябва да приложат последователен подход на широка основа, 
който съчетава разумна фискална консолидация, запазваща инвестициите, и  
структурни мерки за бъдещ растеж и заетост. Досегашната практика показва, че 
реален растеж и заетост могат да се постигнат само чрез конкретно съдържание. 
Конкретното съдържание в случая с макрорегионалните фондове за развитие са 
конкретните макрорегионални проекти, имплементирани в рамките на 
приоритетите на макрорегионалните фондове за развитие.

Изменение 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йa) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(йa) помощ на тематични 
представителни организации и 
неправителствени организации, 
икономически и социални партньори 
и мрежи и сдружения, 
представляващи местни, градски и 
регионални органи, работещи на ниво 
ЕС по кохезионната политика, за 
подкрепа за създаването на мрежи с 
национални и регионални партньори в 
мониторинговия комитет и за 
насърчаване на структуриран диалог 
между тях и с Комисията. Освен 
това, помощта може да включва 
насърчаването на обмен на възгледи и 
на сътрудничество между партньори, 
работещи по конкретни теми 
въпроси в съществуващи и нови 
тематични мрежи.

Or. en

Изменение 1045
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 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква йб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) помощ за поддържане на обмена 
на мнения и сътрудничество по 
съществуващи и нови тематични 
мрежи, съставени от местни групи за 
действие по член 30 от този 
Регламент.

Or. en

Изменение 1046
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и
последващи периоди на програмиране.

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки, партньори по член 5, по-
специално икономически и социални 
партньори и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

Or. en
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Изменение 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите и 
бенефициерите на държавите членки за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

1. По инициатива на дадена държава 
членка, или на група държави членки, 
които са учредили макрорегионален 
фонд за развитие, фондовете по ОСР 
могат да отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, контрол, одит и грантови 
схеми за подпомагане на 
конкурентоспособността и 
трудовата заетост. Фондовете по 
ОСР могат да се използват от държавата
членка за финансиране на действия за 
намаляване на административната 
тежест за бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите и 
бенефициерите на държавите членки
или на група държави членки, които 
са учредили макрорегионален фонд за 
развитие, за администриране и 
използване на фондовете по ОСР. Тези 
действия могат да се отнасят до 
предходни и последващи периоди на 
програмиране.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки, на регионалните и местните 
органи, и на бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране. 
За регионите, които отскоро са част 
от Европейския съюз, тези мерки се 
вземат незабавно от държавата 
членка, за да могат регионалните и 
местните органи бързо да се справят 
с комплексността на европейските 
фондове, свързани с настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки, партньори по член 5 и 
бенефициерите за администриране и 
използване на фондовете по ОСР. Освен 
това, обменът на мнения и на най-
добри практики между местните 
групи за действия по член 30 се 
насърчава на национално ниво. Тези 
действия могат да се отнасят до 
предходни и последващи периоди на 
програмиране.

Or. en

Изменение 1050
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
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Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки, партньорите и бенефициерите 
за администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

Or. en

Изменение 1051
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

1. По инициатива на дадена държава
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
изграждане на капацитет, 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
създаване на мрежи, разглеждане на 
жалби, както и контрол и одит. 
Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 
да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.
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Or. en

Изменение 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 52 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка осигурява 
разпределянето на адекватно ниво на 
техническа помощ в нейните 
оперативни програми на 
партньорите по член 5 параграф 1 a), 
б) и в) от този регламент, за да 
улесни включването и участието на 
тези партньори в подготовката и 
изпълнението на договорите за 
партньорство и при подготовката,
изпълнението, мониторинга и
оценката на програмите.

Or. en

Изменение 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Осъществените по инициатива или от 
името на Комисията мерки за 
техническа помощ могат да бъдат 
финансирани на 100 %.

2. Осъществените по инициатива или от 
името на Комисията мерки за
техническа помощ, както и 
макрорегионалните проекти, 
имплементирани в рамките на 
приоритетите на програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие като крупни проекти на 
територията на най-малко четири 
държави членки от одобрена 
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макрорегионална стратегия и с 
приложена грантова схема за 
подпомагане на 
конкурентоспособността и 
трудовата заетост,  могат да бъдат 
финансирани на 100 %.

Or. sk

Обосновка

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%.

Изменение 1054
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Осъществените по инициатива или 
от името на Комисията мерки за 
техническа помощ могат да бъдат 
финансирани на 100 %.

2 Мерки за техническа помощ по 
инициатива на Комисията или
държавата членка или осъществени 
от името на Комисията могат да 
бъдат финансирани на 100 %

Or. en

Изменение 1055
Michael Theurer
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Предложение за регламент
Част 2 – член 53 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Там, където е необходимо 
държавно съфинансиране, то може да 
се замени с частни инвеститори.

Or. de

Изменение 1056
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) прилагане на единен процент за 
приходите за съответния вид 
операция;

заличава се

Or. en

Изменение 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изчисляване на настоящата стойност 
на нетните приходи от операцията, като 
се отчита прилагането на принципа
„замърсителят плаща” и, ако е 
необходимо, съображения за 
справедливост, свързани с относителния 
просперитет на съответната държава
членка.

б) изчисляване на настоящата стойност 
на нетните приходи от операцията, като 
се отчита интернализацията на
външните социални и екологични 
разходи за всички начини на превоз и
принципът „замърсителят плаща”
както и съображения за справедливост, 
свързани с относителния просперитет на 
съответната държава членка.
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Or. en

Изменение 1058
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимите разходи за операцията, 
които ще се съфинансират, не могат да 
надвишават разликата между 
настоящата стойност на 
инвестиционните разходи на операцията 
и настоящата стойност на нетните 
приходи, определени съгласно един от 
тези методи.

Допустимите разходи за операцията, 
които ще се съфинансират, не могат да 
надвишават разликата между 
настоящата стойност на 
инвестиционните разходи на операцията 
и настоящата стойност на нетните 
приходи, определени съгласно един от 
тези методи с изключение на 
инвестициите в устойчива 
транспортна инфраструктура с 
ниски емисии на CO2, при която 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи, 
съответстват на актуалната 
стойност на инвестиционните 
разходи на операцията.

Or. de

Обосновка

Някои видове транспорт са дължини да генерират непрекъснато приходи, докато за 
други това задължение не съществува. Прилагането на това правило би довело до 
това, еднакво по размер съфинансиране от ЕС да доведе до като цяло повече 
европейски средства за проекти, които вече изцяло или частично са обект на 
обществено подпомагане, като същевременно проекти, които генерират приходи, 
получават сравнително по-малко средства от ЕС.

Изменение 1059
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
определянето на единната ставка, 
упомената в буква а) по-горе.

заличава се

Or. en

Изменение 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142 относно определянето на единната 
ставка, упомената в буква а) по-горе.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142 относно определянето на единната 
ставка, упомената в буква а) по-горе и 
метода, посочен в буква б) по-горе.

Or. en

Обосновка

Приемането на методологията е мярка с общо приложение, която цели да допълни 
определени несъществени елементи на основния законодателен акт.

Изменение 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема методологията по 
буква б) чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 143, 

заличава се
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параграф 3.

Or. en

Обосновка

Приемането на методологията е мярка с общо приложение, която цели да допълни 
определени несъществени елементи на основния законодателен акт.

Изменение 1062
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат само за 
операции на обща стойност над 1 000 
000 EUR.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат само за 
операции на обща допустима стойност 
над 1 000 000 EUR.

Or. pt

Обосновка

Счита се за разумно да се направи анализ на генериращата приходи операция, 
наричана по-специално ликвиден дисбаланс (funding-gap), единствено когато 
допустимите инвестиции са на стойност над 1 млн. евро и когато общата стойност 
на строителните работи (допустима и недопустима инвестиция) надвишава тази 
сума. Целта е по този начин да се опрости процесът на кандидатстване на 
бенефициерите, като се гарантира прозрачност при отпускането на структурните 
фондове.

Изменение 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При изчисляването на нетните 
приходи съгласно параграфи 1 и 2 не 
следва да се вземат предвид 
икономическите операции, които се 
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извършват между субекти, 
принадлежащи към една сфера на 
счетоводно консолидиране в 
съответствие с методиката на 
Европейската система от сметки 
(ESA) и приложимите правила на 
Съюза и на националните правила.

Or. es

Обосновка

Счита се, че в изчисляването на приходите не е необходимо да се включват онези, 
които са резултат на операции, извършени между субекти от една и съща сфера на 
счетоводно консолидиране.

Изменение 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 54 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При изчисляването на нетните 
приходи съгласно параграфи 1 и 2 от 
предишния член не се включват онези 
икономически операции, които се 
извършват между субекти, 
принадлежащи към една сфера на 
счетоводно консолидиране в 
съответствие с методиката на 
Европейската система от сметки 
(ESA) и приложимите правила на 
Съюза и на националните правила.

Or. es

Изменение 1065
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, освен в случаите, в които са 
определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 
в правилата за отделните фондове.

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, освен в случаите, в които са 
определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 
в правилата за отделните фондове.
Правилата за допустимост на 
разходите гарантират равноправно 
третиране между ПЧП проекти и 
проекти по договор за публично 
управление.

Or. en

Изменение 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, освен в случаите, в които са 
определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 
в правилата за отделните фондове.

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила или на правила, договорени от 
група държави в договор за учредяване 
на макрорегионален фонд за развитие,
освен в случаите, в които са определени 
специални правила във или въз основа 
на настоящия регламент или в 
правилата за отделните фондове.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1067
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, освен в случаите, в които са 
определени специални правила във или 
въз основа на настоящия регламент или 
в правилата за отделните фондове.

1. Допустимостта на разходите се 
определя въз основа на националните 
правила, с изключение на разходите, 
извършени в рамките на европейски 
проекти за териториално 
сътрудничество, и освен в случаите, в 
които са определени специални правила 
във или въз основа на настоящия 
регламент или в правилата за отделните 
фондове.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се установи обща схема с цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията спрямо частните субекти от различните държави членки при 
изготвянето на програми за териториално сътрудничество.

Изменение 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се избират за финансиране от 
фондовете по ОСР операции, които са 
били физически завършени или изцяло 
осъществени преди подаването на 
заявление за финансиране по 
програмата от страна на 
бенефициера до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от 
бенефициера или не.

заличава се

Or. en
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Изменение 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се избират за финансиране от 
фондовете по ОСР операции, които са 
били физически завършени или изцяло 
осъществени преди подаването на
заявление за финансиране по 
програмата от страна на 
бенефициера до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от 
бенефициера или не.

заличава се

Or. es

Изменение 1070
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият член не засяга правилата 
за допустимост на техническата помощ 
по инициатива на Комисията, 
определени в член 51.

5. Настоящият член не засяга правилата 
за допустимост на техническата помощ.

Or. en

Изменение 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Дадена операция може да получава 
подкрепа от един или няколко фонда по 
ОСР и от други инструменти на Съюза, 
при условие че разходната позиция, 
включена в искане за плащане за 
възстановяване на средства от един от 
фондовете по ОСР, не получава 
подкрепа от друг фонд или инструмент 
на Съюза, или подкрепа от същия фонд 
по друга програма.

8. Дадена операция може да получава 
подкрепа от един или няколко фонда по 
ОСР и от други инструменти на Съюза, 
при условие че разходната позиция, 
включена в искане за плащане за 
възстановяване на средства от един от 
фондовете по ОСР, не получава 
подкрепа от друг фонд или инструмент 
на Съюза, или подкрепа от същия фонд 
по друга програма или по програма на 
макрорегионален фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1072
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 8 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата, предоставена чрез 
регион, трябва да бъде напълно 
погасена в случай на пренасочване на 
бенефициента в друг регион, държава
членка или извън ЕС;

Or. en

Изменение 1073
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 2 – член 55 – параграф 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. За операциите по програми за 
европейско териториално
сътрудничество Комисията 
установява схема за специфична 
помощ с цел да се избегне нарушаване 
на конкуренцията между 
операторите.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се установи обща схема с цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията спрямо частните субекти от различните държави членки при 
изготвянето на програми за териториално сътрудничество.

Изменение 1074
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 57 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) еднократни суми, който не 
надхвърлят 100 000 EUR публичен 
принос;

в) еднократни суми, който не 
надхвърлят 200 000 EUR публичен 
принос или сума в размер на 7 до 10% в 
случай на групирани проекти или 
дейности, свързани с мрежи;

Or. en

Изменение 1075
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 57 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) еднократни суми, който не в) еднократни суми, който не 
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надхвърлят 100 000 EUR публичен 
принос;

надхвърлят 100 000 EUR публичен 
принос от ЕС;

Or. de

Обосновка

Тук трябва да се поясни, че при финансирането не става дума само за „публичен
принос“, а за средствата от ЕС.

Изменение 1076
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 57 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансиране с единна ставка, 
определено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени 
категории разходи.

г) финансиране с единна ставка, 
определено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени 
категории разходи. Тази единна ставка 
включва също и почасовите ставки.

Or. de

Изменение 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 57 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. От предприятията, само 
дребните и средните предприятия 
могат да получават безвъзмездни 
средства.

Or. en
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Изменение 1078
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

a) единна ставка в размер до 30 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

Or. de

Изменение 1079
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

a) единна ставка в размер до 25 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

Or. de

Обосновка

Единната ставка за непреките разходи допринася за опростяване на управлението. За 
да бъде този ефект максимален, единната ставка следва да се повиши минимално 
според потребностите на място.
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Изменение 1080
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

а) единна ставка в размер до 25 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
тип операция и бенефициер;

Or. en

Обосновка

Единните ставки следва да бъдат увеличени, тъй като те и другите форми на 
опростени разходи са едни от най-важните инструменти за опростяване и 
рационализиране на практическото действие на кохезионната политика, т.е. на 
нивото на крайните бенефициенти като малките предприятия и развитието на 
селските райони.

Изменение 1081
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 

а) единна ставка в размер до 25 % от 
допустимите преки разходи, където 
ставката се изчислява въз основа на 
коректен, справедлив и проверим метод 
на изчисление или метод, прилаган в 
рамките на схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства, финансирани 
изцяло от държавата членка, за подобен 
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тип операция и бенефициер; тип операция и бенефициер;

Or. en

Изменение 1082
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единна ставка в размер до 15 % от 
допустимите разходи за персонал;

б) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите разходи за персонал;

Or. de

Обосновка

Единната ставка за непреките разходи допринася за опростяване на управлението. За 
да бъде този ефект максимален, единната ставка следва да се повиши минимално 
според потребностите на място.

Изменение 1083
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единна ставка в размер до 15 % от 
допустимите преки разходи за персонал;

б) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи за персонал;

Or. en

Обосновка

Единните ставки следва да бъдат увеличени, тъй като те и другите форми на 
опростени разходи са едни от най-важните инструменти за опростяване и 
рационализиране на практическото действие на кохезионната политика, т.е. на 
нивото на крайните бенефициенти като малките предприятия и развитието на 
селските райони.
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Изменение 1084
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 58 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единна ставка в размер до 15 % от 
допустимите преки разходи за персонал;

б) единна ставка в размер до 20 % от 
допустимите преки разходи за персонал;

Or. en

Изменение 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приносът в натура под формата на 
предоставяне на строителни работи,
стоки, услуги, земя и недвижимо 
имущество, за които няма плащане в 
брой, подкрепено с фактури или 
счетоводни документи с еквивалентна 
доказателствена стойност, могат да 
бъдат допустими, при условие че 
правилата за допустимост на фондовете 
по ОСР и на програмата го позволяват и 
че са изпълнени всички от следните 
условия:

1. Приносът в натура под формата на 
предоставяне на строителни работи, 
стоки, услуги, земя и недвижимо 
имущество, за които няма плащане в 
брой, подкрепено с фактури или 
счетоводни документи с еквивалентна 
доказателствена стойност, могат да 
бъдат допустими, при условие че 
правилата за допустимост на фондовете 
по ОСР, на програмата и на 
програмата на макрорегионалния фонд 
за развитие го позволяват и че са 
изпълнени всички от следните условия:

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правилата за допустимост на 
програмата го позволяват;

a) правилата за допустимост на 
програмата или на програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие 
го позволяват;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1087
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) закупуването на незастроени и
застроени земи на стойност над 10 % от 
общите допустими разходи за 
съответната операция. При 
изключителни и добре обосновани 
случаи може да се разреши по-висок 
процент за операции, свързани със 
съхранение на околната среда;

б) закупуването на застроени земи на 
стойност над 10 % от общите допустими 
разходи за съответната операция. При 
изключителни и добре обосновани 
случаи може да се разреши по-висок 
процент за операции, свързани със 
съхранение на околната среда;

Or. de

Обосновка

С това изменение се цели пустеещите земи да се категоризират като земи, за които 
се допуска неограничено финансиране. По този начин следва да не се определя горна 
граница на общите разходи за подпомагане.
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Изменение 1088
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) закупуването на незастроени и 
застроени земи на стойност над 10 % от 
общите допустими разходи за 
съответната операция. При 
изключителни и добре обосновани 
случаи може да се разреши по-висок 
процент за операции, свързани със 
съхранение на околната среда;

б) закупуването на незастроени и 
застроени земи на стойност, що се 
отнася до земята, над 10 % от общите 
допустими разходи за съответната 
операция. При изключителни и добре 
обосновани случаи може да се разреши 
по-висок процент за операции, свързани 
със съхранение на околната среда;

Or. de

Обосновка

Поясняваща формулировка след консултация с Комисията. Конкретизира 
намерението на Комисията и навлязлата вече практика тази разпоредба да се отнася 
само до земята, а не до размера на подпомагането за евентуалните постройки върху 
земите.

Изменение 1089
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) закупуването на незастроени и 
застроени земи на стойност над 10 % от 
общите допустими разходи за 
съответната операция. При 
изключителни и добре обосновани 
случаи може да се разреши по-висок 
процент за операции, свързани със 
съхранение на околната среда;

б) закупуването на незастроени и 
застроени земи на стойност на земята 
без застрояване над 10 % от общите 
допустими разходи за съответната 
операция. При изключителни и добре 
обосновани случаи може да се разреши 
по-висок процент за операции, свързани 
със съхранение на околната среда;

Or. de
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Обосновка

Формулировката има нужда от прецизиране, че ограничението 10 % от допустимите 
разходи засяга изключително земите без застрояване (определени посредством оценка 
или сравним анализ).

Изменение 1090
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е данъчно 
незадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 2006/112/ЕО 
и при условие че за бенефициерите на 
помощите представляват реални 
разходи, ефективно извършени за 
осъществяването на действието или 
проекта.

Or. it

Обосновка

ДДС за някои бенефициери на различните програми е разход точно както разходите 
за инвестиции, техническите и общи разходи. По-специално по отношение на някои 
видове бенефициери, които не могат нито да бъдат освободени от плащането на 
ДДС, нито да получат възстановяване на разходите за ДДС в по-нататъшен момент, 
тези разходи представляват недостатък, поради който множество потенциални 
кандидати се отказват от подаването на заявление за помощи.

Изменение 1091
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими едва 
тогава, когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. de

Изменение 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en

Изменение 1093
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en

Изменение 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en
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Изменение 1095
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност. 
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) подлежащ на възстановяване данък 
върху добавената стойност.

Or. en

Изменение 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, подкрепени от 
фондовете по ОСР, се осъществяват в 
района, обхванат от програмата, от 
която се подпомагат („програмен 
район“), като се прилагат дерогациите, 
посочени в параграфи 2 и 3 и в 
правилата за отделните фондове.

1. Операциите, подкрепени от 
фондовете по ОСР, се осъществяват в 
района, обхванат от програмата, от 
която се подпомагат („програмен район“ 
или „програмен район на 
макрорегионален фонд за развитие“), 
като се прилагат дерогациите, посочени 
в параграфи 2 и 3 и в правилата за 
отделните фондове.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган може да приеме 
осъществяването на дадена операция 
извън програмния район, но в границите 
на Съюза, при условие, че са изпълнени 
всички от следните условия:

2. Управляващият орган може да приеме 
осъществяването на дадена операция 
извън програмния район или 
програмния район на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
но в границите на Съюза, при условие, 
че са изпълнени всички от следните 
условия:

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) операцията е в полза на програмния 
район;

а) операцията е в полза на програмния 
район или на програмния район на 
макрорегионалния фонд за развитие;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1099
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

б) общата сума, разпределена по 
програмата или по програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие,
за операции извън програмния район, не 
надвишава 10 % от подкрепата от ЕФРР, 
от Кохезионния фонд и от ЕФМДР на 
ниво приоритет или 3 % от подкрепата 
от ЕЗФРСР на ниво програма или на 
ниво програма на макрорегионален 
фонд за развитие;

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 5 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

Or. en

Изменение 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не е по-малка от 
1 %, но не надвишава 10 % от 
подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма. Тези суми могат да 
бъдат разпределени за действията, 
предвидени в член 87, параграф 2, 
буква в), подточки v) и vi).

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се установи обща схема с цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията спрямо частните субекти от различните държави членки при 
изготвянето на програми за териториално сътрудничество.

Изменение 1102
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мониторинговият комитет е дал 
съгласието си за съответната 
операция или съответните видове 
операции;

заличава се

Or. en

Изменение 1103
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 60 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задълженията на органите по 
програмата във връзка с управлението, 
контрола и одита по отношение на 
операцията, се изпълняват от органите, 
които отговарят за програмата, по която 
проектът получава подкрепа, или те 
сключват споразумения с органите в 
района, в който се осъществява 
операцията, при условие, че са 
изпълнени условията по параграф 2, 
буква а) и задълженията във връзка с 
управлението, контрола и одита по 
отношение на операцията.

г) задълженията на органите по 
програмата или по програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
във връзка с управлението, контрола и 
одита по отношение на операцията, се 
изпълняват от органите, които отговарят 
за програмата или за програмата на 
макрорегионалния фонд за развитие, 
по която проектът получава подкрепа, 
или те сключват споразумения с 
органите в района, в който се 
осъществява операцията, при условие, 
че са изпълнени условията по параграф 
2, буква а) и задълженията във връзка с 
управлението, контрола и одита по 
отношение на операцията.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.


