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Изменение 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фондовете 
по ОСР, ако в срок от пет години от 
крайното плащане към бенефициера 
или в рамките на периода от време, 
определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 
приложимо — подлежат на:

Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или 
производствени инвестиции,
възстановяват приноса от фондовете 
по ОСР, ако в срок от десет години 
от крайното плащане към 
бенефициера или в рамките на 
периода от време, определен в 
правилата за държавните помощи —
когато е приложимо — подлежат на:

Or. de

Обосновка

Срн. член 77; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI).

Изменение 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите, включващи инвестиции в 
инфраструктура или производствени 
инвестиции, възстановяват приноса от 
фондовете по ОСР, ако в срок от пет
години от крайното плащане към 
бенефициера или в рамките на периода 
от време, определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 

Операциите, включващи инвестиции в 
инфраструктура или производствени 
инвестиции, възстановяват приноса от 
фондовете по ОСР, ако в срок от десет
години от крайното плащане към 
бенефициера или в рамките на периода 
от време, определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 
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приложимо — подлежат на: приложимо — подлежат на:

Or. en

Изменение 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фондовете 
по ОСР, ако в срок от пет години от 
крайното плащане към бенефициера 
или в рамките на периода от време, 
определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 
приложимо — подлежат на:

Операциите, включващи инвестиции 
в инфраструктура или 
производствени инвестиции, с 
изключение на операциите, които 
са с изтекъл полезен живот и са 
отписани от инвентарния опис 
поради счетоводната им 
амортизация в съответствие с 
приложимата нормативна уредба, 
възстановяват приноса от фондовете 
по ОСР, ако в срок от пет години от 
крайното плащане към бенефициера 
или в рамките на периода от време, 
определен в правилата за 
държавните помощи — когато е 
приложимо — подлежат на:

Or. es

Обосновка

Понякога полезният живот, най-вече при инвестиции в оборудване за 
научноизследователска и развойна дейност, е по-малък от пет години или от 
дълготрайността на операциите. Ето защо считаме за необходимо да се предвиди 
изключение за тези случаи.

Изменение 1107
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на собствеността на дадена 
позиция от инфраструктурата, която 
дава на дадено търговско дружество или 
публичноправна организация 
неправомерно преимущество; или

б) промяна на собствеността на дадена 
позиция от инфраструктурата, която 
дава на дадено търговско дружество или 
публичноправна организация 
неправомерно преимущество, освен ако 
експлоатацията или собствеността 
на инфраструктурите, 
съфинансирани със структурните 
фондове, е прехвърлена на оператор в 
рамките на конкурентни котировки в 
съответствие с правото на ЕС; или

Or. en

Изменение 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При оценката на проекти за над 
25 милиона евро Комисията следва 
да разполага с цялата необходима 
информация, за да може да прецени 
дали финансовият принос от 
фондовете ще доведе до значителни 
загуби на работни места в 
съществуващите местоположения 
в Европейския съюз, за да 
гарантира, че финансирането от 
Общността няма да подпомага 
премествания в рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 1109
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 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ и 
операциите, подкрепяни от другите 
фондове по ОСР, които не са 
инвестиции в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фонда само 
когато са обвързани със задължение за 
поддържане на инвестициите съгласно 
приложимите правила за държавните 
помощи и когато претърпяват 
прекратяване или преместване на 
производствена дейност в рамките на 
периода, определен в тези правила.

2. Операциите, подкрепяни от ЕСФ и 
операциите, подкрепяни от другите 
фондове по ОСР, които не са 
инвестиции в инфраструктура или 
производствени инвестиции, 
възстановяват приноса от фонда само 
когато са обвързани със задължение за 
поддържане на инвестициите съгласно 
приложимите правила за държавните 
помощи и когато претърпяват 
прекратяване или преместване на 
производствена дейност в рамките на 
десет години.

Or. en

Изменение 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на принос за или от 
финансови инструменти или за
операции, които претърпяват 
прекратяване на производствената 
дейност поради несъстоятелност, която 
не е с измамна цел.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на операции, които 
претърпяват прекратяване на 
производствената дейност поради 
несъстоятелност, която не е с измамна 
цел.

Or. en

Изменение 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Част 2 – член 61 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграф 1 и параграф 2 не се 
прилагат по отношение на 
операции по придобиване на 
движими активи, при които 
движимите активи са отписани 
от инвентарния опис на 
бенефициера след изчерпване на 
полезния им живот и им е 
начислена счетоводна 
амортизация в съответствие с 
приложимата нормативна уредба.

Or. es

Обосновка

Счита се, че за да се определи дълготрайността на операциите, би трябвало да се 
има предвид, че когато се правят инвестиции в движими активи (например, 
инвестиции в оборудване за научноизследователска и развойна дейност), придобитите 
активи имат определен полезен живот, който в много случаи може да бъде по-малък 
от дълготрайността на операциите, предвидена в посочения параграф 1 от член 61. 
Това означава, че бенефициерът на структурните фондове следва да запази в своя 
баланс и физически в съоръженията оборудване, което вече не е полезно, с 
произтичащите от това икономически щети.

Изменение 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на държавите членки Отговорности на държавите членки 
и на група държави членки, които 
са учредили макрорегионален фонд 
за развитие

Or. sk
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Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в 
правилата относно съвместното 
управление, съдържащи се във 
Финансовия регламент и в 
правилата за отделните фондове. В 
съответствие с принципа за 
съвместно управление държавите
членки са отговорни за 
управлението и контрола на 
програмите.

1. Държавите членки, или група 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, изпълняват задълженията 
си по отношение на управлението, 
контрола и одита и поемат 
произтичащите от това отговорности, 
определени в правилата относно 
съвместното управление, съдържащи 
се във Финансовия регламент и в 
правилата за отделните фондове. В 
съответствие с принципа за 
съвместно управление държавите
членки са отговорни за управлението 
и контрола на програмите. Групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, отговаря за 
управлението и контрола на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
системите им за управление и 
контрол на програмите са създадени 
в съответствие с разпоредбите на 
правилата за отделните фондове и 
функционират ефективно. 

2. Държавите членки или групи 
държави членки, които са 
учредили макрорегионални фондове 
за развитие, гарантират, че 
системите им за управление и 
контрол на програмите са създадени 
в съответствие с разпоредбите на 
правилата за отделните фондове и 
функционират ефективно. 

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1115
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции. Държавите членки 
съобщават резултатите от такива 
разглеждания на Комисията при 
поискване.

заличава се

Or. en

Изменение 1116
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението на 
съфинансираните от фондовете по ОСР 
операции. Държавите членки съобщават 
резултатите от такива разглеждания на 
Комисията при поискване.

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура с равно 
представителство на двете страни 
сред управляващия орган и 
представителната организация на 
бенефициера, което да гарантира
независимо разглеждане и разрешаване 
на жалби във връзка с подбора, 
извършването, проверките и 
плащанията и изпълнението на 
съфинансираните от фондовете по ОСР 
операции. Държавите членки съобщават 
резултатите от такива разглеждания и 
предложени решения на Комисията с 
цел прилагане на портал за 
информация на управляващите 
органи, бенефициери и партньори, 
посочени в член 5;

Or. en

Изменение 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции. Държавите членки 
съобщават резултатите от такива 
разглеждания на Комисията при 
поискване.

3. Държавите членки или групи 
държави членки, които са 
учредили макрорегионални фондове 
за развитие, създават и прилагат 
процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции. Държавите членки 
или групи държави членки, които 
са учредили макрорегионални 
фондове за развитие, съобщават 
резултатите от такива разглеждания 
на Комисията при поискване.
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Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите
членки и Комисията се извършва 
посредством електронна система за
обмен на данни, създадена от 
Комисията.

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите
членки или група държави членки, 
които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
и Комисията се извършва 
посредством електронна система за 
обмен на данни, създадена от 
Комисията.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1119
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 2 – член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 
Комисията се извършва посредством
електронна система за обмен на данни, 
създадена от Комисията. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 
Комисията се извършва посредством 
електронна система за обмен на данни, 
създадена от Комисията. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
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член 143, параграф 3. член 143, параграф 3. По възможност 
данните се разбиват по пол.

Or. en

Изменение 1120
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Целта е да се избегне разпространението на органи и участници, които биха 
направили още по-сложна системата за управление и контрол. Въпреки че има други 
решения на Европейския парламент по този въпрос, убедени сме, че комисията по 
регионално развитие следва да разясни гледната си точка относно процедурата по 
акредитиране.

Изменение 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 64
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Изменение 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с [член 56, 
параграф 3] от Финансовия 
регламент всяка структура, 
отговорна за управлението и 
контрола на разходите по фондовете 
по ОСР, подлежи на акредитиране 
посредством официално решение на 
акредитиращ орган на ниво 
министър.

1. В съответствие с [член 56, 
параграф 3] от Финансовия 
регламент всяка структура, 
отговорна за управлението и 
контрола на разходите по фондовете 
по ОСР, подлежи на акредитиране 
посредством официално решение на 
акредитиращ орган на ниво 
министър, при условие че по време 
на последните периоди на 
подпомагането Комисията е 
успяла да спечели достатъчно 
доверие в структурите за 
управление на държавата членка;

Or. de

Изменение 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако съществува несигурност по 
отношение на управленския 
капацитет на държавата членка 
от изминали периоди на 
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подпомагане, Комисията поема 
задачите на акредитационна 
служба;

Or. de

Изменение 1125
Ivars Godmanis

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Акредитиращият орган наблюдава 
дейността на акредитираната структура 
и оттегля акредитацията си с официално 
решение, ако тя спре да изпълнява един 
или няколко от критериите за 
акредитиране, освен ако структурата не 
предприеме необходимите корективни 
действия в рамките на изпитателен 
период, който следва да бъде определен 
от акредитиращия орган в зависимост от 
сериозността на проблема. 
Акредитиращият орган незабавно 
уведомява Комисията за определянето 
на изпитателен период за 
акредитираната структура, както и за 
всяко свое решение за оттегляне на 
акредитацията.

4. Акредитиращият орган наблюдава 
дейността на акредитираната структура 
и оттегля акредитацията си с официално 
решение, ако тя спре да изпълнява един 
или няколко от критериите за 
акредитиране, освен ако структурата не 
предприеме необходимите корективни 
действия в рамките на изпитателен 
период, който следва да бъде определен 
от акредитиращия орган в зависимост от 
сериозността на проблема. 
Акредитиращият орган незабавно 
уведомява Комисията за определянето 
на изпитателен период за 
акредитираната структура, както и за 
всяко свое решение за оттегляне на 
акредитацията. Държавите членки 
могат да изберат да не установят 
отделен акредитиращ орган, а да 
гарантират процес на акредитация в 
рамките на съществуващ независим 
одитен орган;

Or. en

Изменение 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавата членка може да посочи 
координационна структура, 
натоварена със задачата да поддържа 
връзка с Комисията и да ѝ
предоставя информация, да 
насърчава хармонизираното 
прилагане на правилата на Съюза, да 
изготвя синтезиран доклад, 
предоставящ преглед на национално 
равнище на всички декларации за 
управлението и одитни становища и 
да координира изпълнението на 
корективните действия по 
отношение на евентуални 
недостатъци от общ характер.

5. Държавата членка или групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, може да посочи 
координационна структура, 
натоварена със задачата да поддържа 
връзка с Комисията и да ѝ 
предоставя информация, да 
насърчава хармонизираното
прилагане на правилата на Съюза, да
изготвя синтезиран доклад, 
предоставящ преглед на национално 
равнище на всички декларации за 
управлението и одитни становища и 
да координира изпълнението на 
корективните действия по 
отношение на евентуални 
недостатъци от общ характер.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 64 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията следва всяка година 
да публикува доклад относно 
мерките, които са взели 
Комисията и държавите членки за 
опростяване (член 4, параграф 10); 
при това трябва да се спазва също
и принципът на пропорционалност 
(член 4, параграф 5);

Or. de
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Изменение 1128
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се уверява въз основа 
на наличната информация, 
включително въз основа на 
процедурата по акредитиране, 
годишната декларация за 
управлението, годишния контролен 
доклад, годишното одитно 
становище, годишния доклад за 
изпълнението и проведените от 
националните органи и от органите 
на Съюза одити, че държавите 
членки са създали системи за 
управление и контрол, които 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове и че тези системи 
функционират ефективно в процеса 
на изпълнение на програмите.

1. Комисията се уверява въз основа 
на наличната информация, 
годишния контролен доклад, 
годишното одитно становище, 
годишния доклад за изпълнението и 
проведените от националните 
органи и от органите на Съюза 
одити, че държавите членки са 
създали системи за управление и 
контрол, които отговарят на 
изискванията на настоящия 
регламент и правилата за отделните 
фондове и че тези системи 
функционират ефективно в процеса 
на изпълнение на програмите.

Or. de

Изменение 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се уверява въз основа 
на наличната информация, 
включително въз основа на 
процедурата по акредитиране, 
годишната декларация за 
управлението, годишния контролен 
доклад, годишното одитно 

1. Комисията се уверява въз основа 
на наличната информация, 
включително въз основа на 
процедурата по акредитиране, 
годишната декларация за 
управлението, годишния контролен 
доклад, годишното одитно 
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становище, годишния доклад за 
изпълнението и проведените от 
националните органи и от органите 
на Съюза одити, че държавите
членки са създали системи за 
управление и контрол, които 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове и че тези 
системи функционират ефективно в 
процеса на изпълнение на 
програмите.

становище, годишния доклад за 
изпълнението и проведените от 
националните органи и от органите 
на Съюза одити, че държавите
членки или групите държави 
членки, които са учредили 
макрорегионални фондове за 
развитие, са създали системи за 
управление и контрол, които 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове и че тези системи 
функционират ефективно в процеса 
на изпълнение на програмите.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат одитите, провеждани 
от държавите членки, длъжностните 
лица на Комисията или упълномощени 
представители на Комисията могат да 
извършват одити или проверки на място 
при условие за съответно
предизвестие. Обхватът на такива одити 
или проверки може да включва по-
специално проверка на ефективното 
функциониране на системите за 
управление и контрол по дадена 
програма или част от нея, операциите и 
оценка на доброто финансово 
управление на операциите или 
програмите. В такива одити могат да 
участват длъжностни лица или 
упълномощени представители на 

Без да се засягат одитите, провеждани 
от държавите членки, длъжностните 
лица на Комисията или упълномощени 
представители на Комисията могат да 
извършват одити или проверки на място 
при условие за предизвестие от най-
малко 10 работни дни, освен при 
спешни случаи. Обхватът на такива 
одити или проверки може да включва 
по-специално проверка на ефективното 
функциониране на системите за 
управление и контрол по дадена 
програма или част от нея, операциите и 
оценка на доброто финансово 
управление на операциите или 
програмите. В такива одити могат да 
участват длъжностни лица или 
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държавата членка. упълномощени представители на 
държавата членка.

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява установената практика, въведена в текущия програмен 
период (член 72 от 1083/2006).

Изменение 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат одитите, 
провеждани от държавите членки, 
длъжностните лица на Комисията 
или упълномощени представители 
на Комисията могат да извършват 
одити или проверки на място при 
условие за съответно предизвестие. 
Обхватът на такива одити или 
проверки може да включва по-
специално проверка на ефективното 
функциониране на системите за 
управление и контрол по дадена 
програма или част от нея, 
операциите и оценка на доброто 
финансово управление на 
операциите или програмите. В 
такива одити могат да участват 
длъжностни лица или 
упълномощени представители на 
държавата членка.

Без да се засягат одитите, 
провеждани от държавите членки, 
или от групите държави членки, 
които са учредили 
макрорегионални фондове за 
развитие, длъжностните лица на 
Комисията или упълномощени 
представители на Комисията могат 
да извършват одити или проверки на 
място при условие за съответно 
предизвестие. Обхватът на такива 
одити или проверки може да 
включва по-специално проверка на 
ефективното функциониране на 
системите за управление и контрол 
по дадена програма или част от нея, 
операциите и оценка на доброто 
финансово управление на 
операциите или програмите. В 
такива одити могат да участват 
длъжностни лица или упълномощени 
представители на държавата членка 
или на групата държави членки, 
които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие.

Or. sk
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Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжностните лица на Комисията 
или упълномощените представители 
на Комисията, надлежно 
оправомощени да извършват одити 
на място, имат достъп до всички 
досиета, документи и метаданни, 
независимо от носителя, на който се 
съхраняват, свързани с операции, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
или до системите за управление и 
контрол. Държавите членки 
предоставят копия на такива 
досиета, документи и метаданни на 
Комисията при поискване.

Длъжностните лица на Комисията 
или упълномощените представители 
на Комисията, надлежно 
оправомощени да извършват одити 
на място, имат достъп до всички 
досиета, документи и метаданни, 
независимо от носителя, на който се 
съхраняват, свързани с операции, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
или до системите за управление и 
контрол. Държавите членки, или 
групите държави членки, които са 
учредили макрорегионални фондове 
за развитие, предоставят копия на 
такива досиета, документи и 
метаданни на Комисията при 
поискване.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изиска от 3. Комисията може да изиска от 
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дадена държава членка да 
предприеме необходимите действия 
с оглед осигуряване на ефективното 
функциониране на нейните системи 
за управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

дадена държава членка, или от 
група държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, да предприеме 
необходимите действия с оглед 
осигуряване на ефективното 
функциониране на нейните системи 
за управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да изиска от 
държава членка да разгледа дадена 
жалба, подадена пред Комисията 
относно подбора или изпълнението 
на съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции или функционирането 
на системата за управление и 
контрол.

4. Комисията може да изиска от 
държава членка, или от група 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, да разгледа дадена жалба,
подадена пред Комисията относно 
подбора или изпълнението на 
съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции или функционирането 
на системата за управление и 
контрол.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1135
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 65 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Одитите и проверките се 
извършват в съответствие с 
принципа на „само един“ на Small 
Business Act (SBA) и трябва да са 
пропорционални на размера на
държавна помощ, отпусната за 
операция, и нейната степен на риск. 
От Координационния комитет на 
фондовете от член 143 зависи да 
определи правилата за прилагане;

Or. en

Изменение 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поемането на бюджетни задължения от 
страна на Съюза по отношение на всяка 
програма се извършва на годишни 
вноски за всеки от фондовете в периода 
между 1 януари 2014 г. и 31 декември 
2020 г. Решението на Комисията за 
приемане на дадена програма се явява 
решение за финансиране по смисъла на 
член 75, параграф 2 от Финансовия 
регламент, а след нотифицирането си на 
засегната държава членка — правно 
задължение по смисъла на посочения 
регламент

Поемането на бюджетни задължения от 
страна на Съюза по отношение на всяка 
програма, или на програма на 
макрорегионален фонд за развитие, се 
извършва на годишни вноски за всеки 
от фондовете в периода между 1 януари 
2014 г. и 31 декември 2020 г. Решението 
на Комисията за приемане на дадена 
програма, или на програма на 
макрорегионален фонд за развитие, се 
явява решение за финансиране по 
смисъла на член 75, параграф 2 от 
Финансовия регламент, а след 
нотифицирането си на засегната 
държава членка или на група държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие —
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правно задължение по смисъла на 
посочения регламент.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1137
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането 
на бюджетни задължения се 
извършва след приемането на 
решението на Комисията за 
изменение на програмата.

заличава се

Or. de

Изменение 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането 
на бюджетни задължения се 
извършва след приемането на
решението на Комисията за 
изменение на програмата.

заличава се

Or. es
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Изменение 1139
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането на 
бюджетни задължения се извършва 
след приемането на решението на 
Комисията за изменение на 
програмата.

заличава се

Or. en

Изменение 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането 
на бюджетни задължения се 
извършва след приемането на 
решението на Комисията за 
изменение на програмата.

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането на 
бюджетни задължения се извършва 
след приемането на решението на 
Комисията за изменение на 
програмата, или на програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1141
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 66 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на глави I и II не трябва 
по никакъв начин да затрудняват 
пълното изплащане на сумите от 
помощта, дължими на бенефициера, 
или да засягат неблагоприятно 
неговите икономически и финансови 
интереси за успешното приключване 
на проекта;

Or. en

Изменение 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията са под формата на 
предварително финансиране, 
междинни плащания и плащане на 
годишното салдо, когато е 
приложимо, както и плащане на 
окончателното салдо.

2. Плащанията са под формата на 
предварително финансиране, 
междинни плащания, както и 
плащане на окончателното салдо. 

Or. fr

Изменение 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Предложение за регламент
Част 2 – член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията са под формата на 2. Плащанията са под формата на 
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предварително финансиране, 
междинни плащания и плащане на 
годишното салдо, когато е 
приложимо, както и плащане на 
окончателното салдо.

предварително финансиране, 
междинни плащания, както и 
плащане на окончателното салдо.

Or. it

Обосновка

Считаме, че годишната процедура по уравняване на сметките може да увеличи 
административната тежест за управителните органи.

Изменение 1144
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 67 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. От бенефициерите не може да се 
изисква да предплатят част от 
публичните средства: държавите
членки трябва да осигурят 
финансирането на операцията, както 
и междинните плащания преди 
започването на началния етап и 
последващите етапи навреме, за да се 
избегне неоправдано прекъсване на 
операцията;

Or. en

Изменение 1145
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 67 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Закъснелите плащания към 
бенефициерите в резултат на 
неспазване на крайните срокове в 
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текстовете или забавянето при 
разглеждането на случаите ще бъдат 
предмет на плащане на лихва 
съгласно правото на ЕС в областта 
на условията на плащане;

Or. en

Изменение 1146
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 67 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. От признатите бенефициери, 
представителните посреднически 
организации, които могат да 
представят небанкови гаранции, 
тези, които вече са предприели 
действия чрез публично финансиране, 
не се изисква да предоставят банкова 
гаранция. Във всеки случай, 
управляващите органи следва да 
намалят използването на банкови 
гаранции и да предпочитат други 
форми на гаранция. Структурите на 
решението съгласно член 63, параграф 
3 са оправомощени да обработват 
жалбите в тази област.

Or. en

Изменение 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, посочени в програмите, 
представени от държавите членки, 

Сумите, посочени в програмите, 
представени от държавите членки, 
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прогнозите за разходите, отчетите за 
разходите, исканията за плащане, 
годишните отчети и разходите, 
посочени в годишния и в 
окончателния доклад за 
изпълнението, се дават в евро.

или в програмите на 
макрорегионалните фондове за 
развитие, представени от групи 
държави членки, които са учредили 
макрорегионални фондове за 
развитие, прогнозите за разходите, 
отчетите за разходите, исканията за 
плащане, годишните отчети и 
разходите, посочени в годишния и в 
окончателния доклад за 
изпълнението, се дават в евро.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 71 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71а
Общ принцип относно използването 

на предварително финансиране
Предварителното финансиране се 
използва само за извършването на 
плащания към бенефициерите при 
изпълнението на програмата. То се 
предоставя без отлагане на 
отговорната за случая структура.

Or. en

Обосновка

Член 72, параграф 2 от предложението за ОСР изглежда предвижда общия принцип 
само в случай на първоначално предварително финансиране. Изменението има за цел 
да го превърне в общо правило за всички фондове, обхванато от ОСР за цялото 
предварително финансиране.
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Изменение 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След решението на Комисията за 
приемане на програмата Комисията 
изплаща първоначална сума за 
предварително финансиране за 
целия период на програмиране. 
Първоначалното предварително 
финансиране се изплаща на вноски в 
съответствие с бюджетните нужди. 
Тези вноски се определя в правилата 
за отделните фондове.

1. След решението на Комисията за 
приемане на програмата, или на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, Комисията 
изплаща първоначална сума за 
предварително финансиране за целия 
период на програмиране. 
Първоначалното предварително 
финансиране се изплаща на вноски в 
съответствие с бюджетните нужди. 
Тези вноски се определя в правилата 
за отделните фондове.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предварителното финансиране се 
използва само за извършването на 
плащания към бенефициерите при 
изпълнението на програмата. То се 
предоставя без отлагане на 
отговорната за случая структура.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 72, параграф 2 от предложението за ОСР изглежда предвижда общия принцип 
само в случай на първоначално предварително финансиране. Изменението има за цел 
да го превърне в общо правило за всички фондове, обхванато от ОСР за цялото 
предварително финансиране.

Изменение 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предварителното финансиране се 
използва само за извършването на 
плащания към бенефициерите при 
изпълнението на програмата. То се 
предоставя без отлагане на 
отговорната за случая структура.

2. Предварителното финансиране се 
използва само за извършването на 
плащания към бенефициерите при 
изпълнението на програмата. То се 
предоставя без отлагане на 
отговорната за случая структура.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1152
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 72 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Бенефициерите могат да изберат 
единствено да извършат операцията, 
свързана с изпълнението на 
програмата, след получаване на 
предварителното финансиране или 
някой ангажимент на управляващия 
орган, който налага строго определен 
срок за плащането;
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Or. en

Изменение 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първоначално платената като 
предварително финансиране сума се
уравнява напълно в сметките на 
Комисията най-късно при 
приключването на програмата.

Първоначално платената като 
предварително финансиране сума се 
уравнява напълно в сметките на 
Комисията най-късно при 
приключването на програмата, или 
на програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1154
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 74 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от девет месеца, ако:

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от шест месеца, ако:

Or. en
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Изменение 1155
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 74 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от девет месеца, ако:

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити по 
смисъла на Финансовия регламент за 
максимален срок от шест месеца, ако:

Or. en

Изменение 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Част 2 – член 74 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
по смисъла на Финансовия 
регламент за максимален срок от 
девет месеца, ако:

1. Изтичането на срока за искане за 
междинно плащане може да бъде
прекъснато от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
по смисъла на Финансовия 
регламент за максимален срок от 
шест месеца, ако:

Or. it

Обосновка

Считаме, че прекъсването на искане за междинно плащане за девет месеца е 
прекалено дълъг период.

Изменение 1157
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити може да 
ограничи прекъсването само до 
частта от разходите, обхваната от 
искането за плащане, носещо 
характеристиките, посочени в 
параграф 1. Оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
незабавно информира държавата
членка и управляващия орган за 
причините за прекъсването и ги 
приканва да поправят ситуацията. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити слага край на 
прекъсването веднага след като 
бъдат предприети необходимите 
мерки.

2. Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити може да ограничи 
прекъсването само до частта от 
разходите, обхваната от искането за 
плащане, носещо характеристиките, 
посочени в параграф 1. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити незабавно 
информира държавата членка, или 
групата държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, и управляващия орган за 
причините за прекъсването и ги 
приканва да поправят ситуацията. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити слага край на 
прекъсването веднага след като 
бъдат предприети необходимите 
мерки.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1158
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията следните документи и 
информация в съответствие с [член 
56] от Финансовия регламент:

1. До 30 юни от годината след края 
на счетоводния период държавата 
членка представя на Комисията 
следните документи и информация в 
съответствие с [член 56] от 
Финансовия регламент:
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Or. de

Изменение 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията следните документи и 
информация в съответствие с член 
56 от Финансовия регламент:

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка, или групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, представя на Комисията 
следните документи и информация в 
съответствие с член 56 от 
Финансовия регламент:

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1160
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията следните документи и 
информация в съответствие с [член 
56] от Финансовия регламент:

1. До 1 март от годината след края 
на счетоводния период държавата 
членка представя на Комисията 
следните документи и информация в 
съответствие с [член 56] от 
Финансовия регламент:

Or. de
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Обосновка

Коригиране на крайния срок в съответствие с гласуването от Европейския парламент 
относно „Финансовите правила, приложими за годишния бюджет“.

Изменение 1161
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията следните документи и 
информация в съответствие с [член 
56] от Финансовия регламент:

1. До 30 юни от годината след края 
на счетоводния период държавата 
членка представя на Комисията 
следните документи и информация в 
съответствие с [член 56] от 
Финансовия регламент:

Or. de

Изменение 1162
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари от годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията следните документи и 
информация в съответствие с [член 
56] от Финансовия регламент:

1. До 30 юни от годината след края 
на счетоводния период държавата 
членка представя на Комисията 
следните документи и информация в 
съответствие с [член 56] от 
Финансовия регламент:

Or. de

Обосновка

Сроковете за представяне на годишното уравняване на сметки следва да се променят. 
Представянето на годишните заверени отчети до 1 февруари от годината след края 
на счетоводния период представлява висока административна тежест и огромен 
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времеви натиск за всички участници, най-вече за изпълнителните местни органи.

Изменение 1163
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заверените годишни счетоводни 
отчети на съответните 
структури, акредитирани съгласно 
член 64;

заличава се

Or. de

Изменение 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) заверените годишни счетоводни 
отчети на съответните 
структури, акредитирани съгласно 
член 64;

заличава се

Or. es

Изменение 1165
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) одитно становище на избран 
независим одитен орган относно 

заличава се
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декларацията за управлението, 
предоставяща гаранции относно 
пълнотата, точността и 
достоверността на годишните 
счетоводни отчети, правилното 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
относно законността и 
редовността на първичните 
операции и спазването на принципа 
на добро финансово управление, 
придружено от контролен доклад, в 
който се излагат констатациите 
от проведените одити за 
счетоводната година, обхваната 
от становището.

Or. de

Изменение 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от Комисията 
държавата членка предоставя на 
Комисията допълнителна 
информация. Ако държава членка не 
предостави исканата информация в 
рамките на срока за нейното 
представяне, определен от 
Комисията, Комисията може да 
вземе решение относно 
уравняването на сметките въз 
основа на информацията, с която 
разполага.

2. При поискване от Комисията 
държавата членка, или групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, предоставя на Комисията 
допълнителна информация. Ако 
държава членка, или група държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
не предостави исканата информация 
в рамките на срока за нейното 
представяне, определен от 
Комисията, Комисията може да 
вземе решение относно уравняването 
на сметките въз основа на 
информацията, с която разполага.

Or. sk
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Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До [15 февруари] на годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка представя на 
Комисията синтезиран доклад в 
съответствие с член 56, параграф 5, 
последна алинея от Финансовия 
регламент.

3. До [15 февруари] на годината след 
края на счетоводния период 
държавата членка, или групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, представя на Комисията 
синтезиран доклад в съответствие с 
член 56, параграф 5, последна алинея 
от Финансовия регламент.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Уравняване на сметки
1. До 30 април на годината след 
края на счетоводния период 
Комисията взема решение в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове за 
уравняването на сметките на 
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съответните структури, 
акредитирани в съответствие с 
член 64, за всяка от програмите. 
Решението за уравняване обхваща 
пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
годишни счетоводни отчети и не 
засяга евентуалните последващи 
финансови корекции.
2. Процедурите за годишното 
уравняване на сметките се 
определят в правилата за 
отделните фондове.

Or. es

Обосновка

Предлага се този текст да бъде заличен, тъй като затруднява обявеното от 
Комисията опростяване, предвид сложността, с която е свързано неговото 
осъществяване в един програмен период, в който подобренията следва да се 
съсредоточат в оценяването на резултатите.

Изменение 1169
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Уравняване на сметки
1. До 30 април на годината след края 
на счетоводния период Комисията 
взема решение в съответствие с 
правилата за отделните фондове за 
уравняването на сметките на 
съответните структури, 
акредитирани в съответствие с 
член 64, за всяка от програмите. 
Решението за уравняване обхваща 
пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
годишни счетоводни отчети и не 
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засяга евентуалните последващи 
финансови корекции.
2. Процедурите за годишното 
уравняване на сметките се 
определят в правилата за 
отделните фондове.

Or. de

Изменение 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Уравняване на сметки
1. До 30 април на годината след 
края на счетоводния период 
Комисията взема решение в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове за 
уравняването на сметките на 
съответните структури, 
акредитирани в съответствие с 
член 64, за всяка от програмите. 
Решението за уравняване обхваща 
пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
годишни счетоводни отчети и не 
засяга евентуалните последващи 
финансови корекции.
2. Процедурите за годишното 
уравняване на сметките се 
определят в правилата за 
отделните фондове.

Or. es
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Изменение 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април на годината след края 
на счетоводния период Комисията 
взема решение в съответствие с 
правилата за отделните фондове за 
уравняването на сметките на 
съответните структури, 
акредитирани в съответствие с член 
64, за всяка от програмите. 
Решението за уравняване обхваща 
пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
годишни счетоводни отчети и не 
засяга евентуалните последващи 
финансови корекции.

1. До 30 април на годината след края 
на счетоводния период Комисията 
взема решение в съответствие с 
правилата за отделните фондове за 
уравняването на сметките на 
съответните структури, 
акредитирани в съответствие с член 
64, за всяка от програмите, или за 
всяка от  програмите на 
макрорегионални фондове за 
развитие. Решението за уравняване 
обхваща пълнотата, точността и 
достоверността на предадените 
годишни счетоводни отчети и не 
засяга евентуалните последващи 
финансови корекции.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави финансови 
корекции, като отменя целия или 
част от приноса на Съюза в дадена 
програма и извършва събиране от 
държавата членка, с цел изключване 
от финансиране от Съюза на 
разходи, които са направени в 

1. Комисията прави финансови 
корекции, като отменя целия или 
част от приноса на Съюза в дадена 
програма, или в програма на 
макрорегионален фонд за развитие,
и извършва събиране от държавата
членка, с цел изключване от 
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нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза и 
национално законодателство, 
включително във връзка с 
недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите
членки, открити от Комисията или 
от Европейската сметна палата.

финансиране от Съюза на разходи, 
които са направени в нарушение на 
приложимото законодателство на 
Съюза и национално 
законодателство, включително във 
връзка с недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите
членки, открити от Комисията или от 
Европейската сметна палата.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1173
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нарушението е повлияло или е могло 
да повлияе на подбора на операция от 
страна на отговорната за подкрепата от 
фондовете по ОСР структура;

a) нарушението е повлияло на подбора 
на операция от страна на отговорната за 
подкрепата от фондовете по ОСР 
структура;

Or. en

Изменение 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) налице е опасност нарушението 
да е повлияло или да е могло да 
повлияе на размера на разходите, 
заявени за възстановяване от

б) нарушението е повлияло на 
размера на разходите, заявени за 
възстановяване от бюджета на 
Съюза.
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бюджета на Съюза.

Or. it

Обосновка

Считаме, че е необходимо Комисията да извърши финансова корекция, ако се 
установи, че нарушението действително е повлияло на размера на заявените разходи.

Изменение 1175
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) налице е опасност нарушението да е 
повлияло или да е могло да повлияе на 
размера на разходите, заявени за 
възстановяване от бюджета на Съюза.

б) налице е опасност нарушението да е 
повлияло на размера на разходите, 
заявени за възстановяване от бюджета 
на Съюза.

Or. en

Изменение 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При вземането на решение относно 
размера на финансовата корекция по 
параграф 1 Комисията отчита 
естеството и сериозността на 
нарушението на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство и неговите 
финансови отражения върху бюджета на 
Съюза.

3. При вземането на решение относно 
размера на финансовата корекция по 
параграф 1 Комисията отчита 
естеството и сериозността на 
нарушението на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство и неговите 
финансови отражения върху бюджета на 
Съюза. Комисията информира 
Европейския парламент своевременно 
за решението си.
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Or. en

Изменение 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 77 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако държава членка в тежко 
финансово положение изпълни 
условията на член 22, параграф 1, 
Комисията следва, посредством 
акт за изпълнение по искане на 
държавата членка, да състави 
отделна програма с централизирано 
управление на средствата съгласно 
член 54а от Регламент № 1605/2002, 
за да концентрира спрените и/или 
събрани средства, както и 
приходите от лихви или 
непоисканите средства на 
засегнатата държава членка и да ги 
използва за възможно най-голямо 
стимулиране на растежа и 
икономическите резултати, по-
специално в икономическите 
инфраструктурни проекти;

Or. de

Изменение 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички програми подлежат на 
процедура по отмяна, въз основа на 
принципа, че сумите, свързани със 
задължение, които не бъдат 

1. Всички програми, или програми 
на макрорегионални фондове за 
развитие, подлежат на процедура по 
отмяна, въз основа на принципа, че 
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обхванати от предварително 
финансиране или от искане за 
плащане в рамките на определен 
срок, се отменят.

сумите, свързани със задължение, 
които не бъдат обхванати от 
предварително финансиране или от 
искане за плащане в рамките на 
определен срок, се отменят.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, свързано с 
последната година от периода, се 
отменя в съответствие с правилата, 
които се спазват за приключването 
на програмите.

2. Задължението, свързано с 
последната година от периода, се 
отменя в съответствие с правилата, 
които се спазват за приключването 
на програмите, или на програмите 
на макрорегионалните фондове за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 78 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онази част от задълженията, 
която все още е открита, се отменя, 
ако някой от документите, 

4. Онази част от задълженията, която 
все още е открита, се отменя, ако 
някой от документите, изисквани за 
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изисквани за приключването, не е 
бил представен на Комисията в 
сроковете, определени в правилата 
за отделните фондове.

приключването на програмата или 
на програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие, не е бил представен на 
Комисията в сроковете, определени в 
правилата за отделните фондове.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 79 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) причини, дължащи се на 
форсмажорни обстоятелства, които 
сериозно засягат изпълнението на 
цялата или на част от програмата. 
Националните органи, които 
твърдят, че са били налице 
форсмажорни обстоятелства, трябва 
да докажат преките последствия от 
форсмажорните обстоятелства 
върху изпълнението на цялата или 
на част от програмата.

б) причини, дължащи се на 
форсмажорни обстоятелства, които 
сериозно засягат изпълнението на 
цялата или на част от програмата, 
или цялата програма на 
макрорегионалния фонд за развити 
или на нейна част. Националните 
органи, или органите на група 
държави членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие, 
които твърдят, че са били налице 
форсмажорни обстоятелства, трябва 
да докажат преките последствия от 
форсмажорните обстоятелства върху 
изпълнението на цялата или на част 
от програмата, или цялата програма 
на макрорегионалния фонд за 
развити или на нейна част.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.
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Изменение 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията своевременно 
информира държавата членка и 
управляващия орган, когато е 
налице риск от прилагане на отмяна 
по член 78.

1. Комисията своевременно 
информира държавата членка, или 
групата държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие, и управляващия орган, 
когато е налице риск от прилагане на 
отмяна по член 78.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на информацията, с 
която разполага към 31 януари, 
Комисията уведомява държавата
членка и управляващия орган 
относно размера на подлежащите на 
отмяна средства, съгласно 
информацията, с която разполага.

2. Въз основа на информацията, с 
която разполага към 31 януари, 
Комисията уведомява държавата
членка, или групата държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
и управляващия орган относно 
размера на подлежащите на отмяна 
средства, съгласно информацията, с 
която разполага.

Or. sk
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Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка разполага с два 
месеца, за да се съгласи със сумата, 
която трябва да бъде отменена, или 
да представи коментари.

3. Държавата членка, или групата 
държави членки, които са 
учредили макрорегионален фонд за 
развитие,  разполага с два месеца, за 
да се съгласи със сумата, която 
трябва да бъде отменена, или да 
представи коментари.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни държавите членки
представят на Комисията 
преразгледан план за финансиране, 
отразяващ за съответната финансова 
година намаления размер на 
подкрепата по един или няколко 
приоритетa на програмата. В 
противен случай Комисията 
преразглежда плана за финансиране, 
като приноса на фондовете по ОСР 
за съответната финансова година. 

4. До 30 юни държавата членка,
или групата държави членки, 
които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
представя на Комисията 
преразгледан план за финансиране, 
отразяващ за съответната финансова 
година намаления размер на 
подкрепата по един или няколко 
приоритетa на програмата. В 
противен случай Комисията 
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Това намаление се разпределя 
пропорционално между всички 
приоритети.

преразглежда плана за финансиране, 
като приноса на фондовете по ОСР за 
съответната финансова година. Това 
намаление се разпределя 
пропорционално между всички 
приоритети.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При държави членки с 
финансови затруднения, които 
попадат под действието на член 
22, параграф 1, съкратените 
средства се инвестират в рамките 
на програма, управлявана от СОМ 
съгласно член 54а от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 и 
изготвена посредством акт за 
изпълнение, в приоритетите 
максимално подпомагане на 
растежа и икономиката, по-
специално на икономическите 
инфраструктурни проекти, за да се 
предотвратят други икономически 
щети за регионите;

Or. de

Изменение 1187
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 2 – член 80 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Не по-късно от 30 септември 
Комисията изменя решението за 
приемане на програмата чрез актове 
за изпълнение.

5. Не по-късно от 30 септември 
Комисията изменя решението за 
приемане на програмата, или на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, чрез актове за 
изпълнение.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондовете съдействат за 
разработването и прилагането на 
действията на Съюза, които водят до 
укрепване на неговото 
икономическо, социално и
териториално сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора.

Фондовете и подкрепяните от тях
действия съдействат за 
разработването и прилагането на 
действията на Съюза, които водят до 
укрепване на неговото 
икономическо, социално и
териториално сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора

Or. fr

Изменение 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 81 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, подкрепяни от 
фондовете, допринасят за 
осъществяването на стратегията на 
Съюза за интелигентeн, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Действията, подкрепяни от 
фондовете, допринасят също така 
по балансиран начин за 
осъществяването на стратегията на 
Съюза за интелигентeн, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. fr

Изменение 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 81 – параграф 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „Макрорегионално 
сътрудничество“ на група държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие, 
подкрепяна от всички фондове.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се 
разпределят между следните три
категории региони от ниво 2 по 

Средствата за целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ се 
разпределят между следните две
категории региони от ниво 2 по 
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NUTS: NUTS:

Or. de

Изменение 1192
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по-слабо развити региони, чийто 
БВП на глава от населението е по-
малък от 75% от средния БВП на 
ЕС—27.

а) по-слабо развити региони, чийто 
БВП на глава от населението е по-
малък от 75% от средния БВП на 
ЕС—27, и най-отдалечените 
региони.

Or. pt

Обосновка

Тъй като на много места в регламента най-отдалечените региони са еквивалентни на 
по-слабо развити региони, следва това да бъде отбелязано и в този член.

Изменение 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) региони в преход, чийто БВП на 
глава от населението е между 75 % 
и 90 % от средния БВП на ЕС—27;

заличава се

Or. de

Изменение 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
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Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-силно развити региони, чийто 
БВП на глава от населението е над 
90 % от средния за ЕС—27.

в) по-силно развити региони, чийто 
БВП на глава от населението е над 
75 % от средния за ЕС—27.

Or. de

Изменение 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Двете категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Or. de

Изменение 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се определят 
въз основа на съотношението между 

Трите категории региони се определят 
въз основа на съотношението между 



AM\903905BG.doc 53/191 PE491.056v01-00

BG

техния БВП на глава от населението, 
измерен с паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—2008 
г., и средния БВП за ЕС—27 през същия 
референтен период.

техния БВП на глава от населението, 
измерен с паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за последния наличен 
тригодишен период, и средния БВП за 
ЕС—27 през същия референтен период.

Or. en

Изменение 1197
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
последните налични данни на 
Съюза и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Or. es

Обосновка

Икономическите данни, използвани за класифициране на регионите в трите 
определени категории, следва да бъдат последните, с които се разполага, с цел да се 
отрази вярно действителното положение на регионите и отражението на кризата 
върху тях. Ето защо е необходимо да се предвиди коригираща клауза, която да позволи 
преразглеждане на категорията на регионите през периода въз основа на съществени 
изменения в тяхното положение.

Изменение 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
налични данни на Съюза за 
последните три години и средния 
БВП за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Or. es

Изменение 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.

Трите категории региони се 
определят въз основа на 
съотношението между техния БВП 
на глава от населението, измерен с 
паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 
през същия референтен период.
Впоследствие ще трябва да се 
преразгледа списъкът с регионите, 
допустими за различните 
споменати категории, за да се 
отчете спадът на средния БВП на 
глава от населението в тези 
региони поради икономическата и 
финансова криза.
Регионите, чийто среден БВП на 
глава от населението е бил 
засегнат най-много от рецесията, 
ще се възползват от допълнително 
финансиране, съответстващо на 
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новото им положение.

Or. fr

Изменение 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-слабо развитите региони, 
чийто БВП на глава от 
населението повече от два периода 
е бил между 70 и 75% от средния за 
ЕС, но които въпреки 
максималното подпомагане не са 
постигнали съществени 
подобрения в икономическото, 
социалното и екологичното 
положение, за следващия период 
следва да се категоризират в 
категория с по-високо национално 
съфинансиране;

Or. de

Обосновка

Срн. член 33; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2012 г. „призовава да се постави ограничение върху периода на 
допустимост за региони, които са показали неспособността си да покажат 
значително подобрение на своето икономическо, социално и екологично положение 
след няколко програмни периода, независимо от предоставената им максимална 
помощ;“.

Изменение 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода 2007—2009 г., е по-нисък от 90 
% от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
последния тригодишен период, е по-
нисък от 90 % от средния БНД на глава 
от населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Or. en

Изменение 1202
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на данни на 
Съюза за периода 2007—2009 г., е 
по-нисък от 90 % от средния БНД на 
глава от населението за ЕС—27 през 
същия референтен период.

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на последните 
налични данни на Съюза, е по-нисък 
от 90 % от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Or. es

Обосновка

Използваните икономическите данни следва да бъдат последните, с които се 
разполага, с цел да се отрази вярно действителното положение на регионите и 
отражението на кризата върху тях.
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Изменение 1203
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода 2007—2009 г., е по-нисък от 90 
% от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода 2007—2009 г., е по-нисък от 90 
% от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период, както и малките 
островни държави членки без 
постоянни фиксирани връзки с 
Европейския континент и чието 
население е под 2 милиона жители.

Or. en

Обосновка

Малките островни държави членки, които са изправени пред сериозни ограничения, 
произтичащи от тяхната отдалеченост и техния островен характер без подкрепата 
на основния континент, трябва да бъдат напълно допустими за Кохезионния фонд и 
не на преходна основа. Териториалните характеристики на малките островни 
държави са признати в разпоредбите на член 174 и Декларация 33 от Договора.
Малта и Кипър също така са признати от ООН за „малки островни държави“.
Факторът размер също така би могъл да се използва, за да се определи какво е малка 
островна държава (напр.: максимум население).

Изменение 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
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национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на данни на 
Съюза за периода 2007—2009 г., е 
по-нисък от 90 % от средния БНД на 
глава от населението за ЕС—27 през 
същия референтен период.

национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на налични 
данни на Съюза за последните три 
години, е по-нисък от 90 % от 
средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Or. es

Изменение 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2007—
2009 г., е по-нисък от 90 % от 
средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и 
изчислен въз основа на данни на 
Съюза за периода 2007—2010 г., е 
по-нисък от 90 % от средния БНД на 
глава от населението за ЕС—27 през 
същия референтен период.

Or. fr

Изменение 1206
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, допустими за 
финансиране по Кохезионния фонд 

заличава се
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през 2013 г., но чийто номинален БНД 
на глава от населението надвишава 90 
% от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27, изчислен 
съгласно първа алинея, получават 
подкрепа от Кохезионния фонд на 
преходно и специално основание.

Or. en

Изменение 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Незабавно след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията 
приема с акт за изпълнение решение 
за определяне на списъка на 
регионите, които отговарят на 
критериите на трите категории 
региони, упоменати в параграф 2, и 
на държавите членки, които 
отговарят на критериите по параграф 
3. Този списък е валиден от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

4. Незабавно след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията 
приема с акт за изпълнение решение 
за определяне на списъка на 
регионите, които отговарят на 
критериите на двете категории 
региони, упоменати в параграф 2, и 
на държавите членки, които 
отговарят на критериите по параграф 
3. Този списък е валиден от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. de

Изменение 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 3 – член 82 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. През 2015 г., Комисията ще 
преразгледа допустимостта на 
регионите в рамките на различните 
категории, посочени в точка 2. Тези 
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региони, в които, в резултат на 
рецесията, БВП на глава от 
населението се е понижил с най-
малко 5 % между горепосочения 
референтен период и периода 2010—
2012 г., ще се възползват от 
допълнително финансиране, 
съответстващо на тяхното ново 
положение.

Or. en

Изменение 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави 
членки, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3 от 
настоящия член и на член 84, 
параграф 7.

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави 
членки за целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 
3 от настоящия член и на член 84, 
параграф 7 и по програми за 
сътрудничество за целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“.

Or. fr

Обосновка

Като продължение на доклада (2010/2155(INI)), приет на пленарна сесия през юни 
2011 г., с изменението се цели да се поиска разпределение на европейските кредити по 
програми за сътрудничество. Тази система за разпределение би дала възможност да 
се избегне небалансираното разпределение на средства на национално равнище за една 
и съща област и логиката за изчисляване на финансовата възвръщаемост, за да се 
отговори по интегриран начин на потребностите на съответната област на 
сътрудничество.
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Изменение 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение на 
глобалните средства по държави членки, 
без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3 от настоящия член и на член 
84, параграф 7.

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение на 
глобалните средства по държави членки
съгласно целта „Инвестиции за 
растеж и заетост“, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3 от 
настоящия член и на член 84, параграф 
7, и чрез програмата за 
сътрудничество в рамките на целта 
„Териториално сътрудничество“.

Or. en

Изменение 1211
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави 
членки, беда се засягат разпоредбите 
на параграф 3 от настоящия член и 
на член 84, параграф 7.

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави 
членки по отношение на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3 от 
настоящия член и на член 84, 
параграф 7 и по програми за 
сътрудничество по отношение на 
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“.

Or. fr
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Обосновка

Запазването на настоящата система за разпределение по държави носи двоен риск: 
риск от небалансирано разпределение на национално равнище за една и съща област и 
риск от запазване на логиката за„справедлива възвръщаемост“ във всяка държава.

Изменение 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави
членки, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3 от 
настоящия член и на член 84, 
параграф 7.

2. Комисията приема решение чрез 
актове за изпълнение, в което се 
определя годишното разпределение 
на глобалните средства по държави
членки по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 
3 от настоящия член и на член 84, 
параграф 7, и по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“.

Or. es

Изменение 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за „Инвестиции за 
растеж и работни места“ възлизат на 
96,52 % от глобалните средства (т.е. 
общо 324 320 492 844 EUR) и се 
разпределят както следва:

Средствата за „Инвестиции за 
растеж и работни места“ възлизат на 
ХХ % от глобалните средства (т.е. 
общо ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ EUR) и се 
разпределят както следва::

Or. es
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Изменение 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 50,13 % (т.е. общо 162 589 839 
384 EUR) за по-слабо развитите 
региони;

а) [50,13 %] 1 (xxx) за по-слабо 
развитите региони;

__________________
1 Процентът трябва да се съгласува 
в съответствие с преговорите за 
МФР

Or. de

Изменение 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 50,13 % (т.е. общо 162 589 839 384
EUR) за по-слабо развитите региони; 

a) ХХ % (т.е. общо ХХХ ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за по-слабо развитите 
региони;

Or. es

Изменение 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 12,01 % (т.е. общо 38 951 564 661 
EUR) за регионите в преход;

заличава се
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Or. de

Изменение 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 12,01 % (т.е. общо 38 951 564 661
EUR) за регионите в преход;

б) ХХ % (т.е. общо ХХХ ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за регионите в преход;

Or. es

Изменение 1218
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Всички региони, които са 
допустими за финансиране в рамките 
на цел „Сближаване“ съгласно член 5, 
параграф 1 от Регламент (EO) № 
1083/2006 на Съвета и чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27 и регионите, 
които са допустими за финансиране в 
рамките на „Преходна подкрепа“ 
съгласно член 8, параграф 1 от 
Регламент (EO) № 1083/2006 на 
Съвета, получават средства от 
структурните фондове, равни на най-
малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 2007—
2013 г. средства (напр. общо XXXX 
XXXX XXXX EUR)

Or. en
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Изменение 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 
017 EUR) за по-силно развитите 
региони;

в) [28,40 %]1 (xxx) за по-силно 
развитите региони;

__________________
1 Процентът трябва да се съгласува 
в съответствие с преговорите за 
МФР.

Or. de

Изменение 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 017
EUR) за по-силно развитите региони;

в) ХХ % (т.е. общо ХХ ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за по-силно развитите 
региони;

Or. es

Изменение 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 21,19 % (т.е. общо 68 710 486 782 
EUR) за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд;

г) [21,19 %]1(xxx) за държавите 
членки, подкрепяни от Кохезионния 
фонд;
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__________________
1 Процентът трябва да се 
съгласува в съответствие с 
преговорите за МФР.

Or. de

Изменение 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 21,19 % (т.е. общо 68 710 486 782
EUR) за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд;

г) ХХ % (т.е. общо ХХ ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд ;

Or. es

Изменение 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000
EUR) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите,
определени в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

e) в рамките на сумата от ЕФРР 
XXX EUR (т.е. 40 EUR на глава от 
населението) ще бъдат предвидени
като допълнително финансиране за 
най-отдалечените региони, посочени 
в член 349 от Договора, и регионите 
от ниво 2 по NUTS, отговарящи на 
критериите, определени в член 2 от 
Протокол № 6 към Договора за 
присъединяването на Австрия, 
Финландия и Швеция.

Or. fr
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Изменение 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 
EUR) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

д) 0,29 % (xxx) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

Or. de

Изменение 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 
EUR) като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

д) XXX EUR като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора и XXX EUR като 
допълнително финансиране за
регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

Or. es

Изменение 1226
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 EUR)
като допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора, и регионите от 
ниво 2 по NUTS, отговарящи на 
критериите, определение в член 2 от 
Протокол № 6 към Договора за 
присъединяването на Австрия, 
Финландия и Швеция.

д) XXX EUR като допълнително 
финансиране за регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

Or. en

Изменение 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 EUR)
като допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в член 
349 от Договора, и регионите от ниво 
2 по NUTS, отговарящи на 
критериите, определение в член 2 от 
Протокол № 6 към Договора за 
присъединяването на Австрия, 
Финландия и Швеция.

д) XXX EUR като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и за които нивото на 
подкрепа съответства на 
реалностите на свързаните с OMR 
условия.

Or. en

Изменение 1228
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000
EUR) като допълнително 
финансиране за най- отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 
6 към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

д) XX % (т.е. общо XXXX XXXX 
XXXX EUR) като допълнително 
финансиране за най- отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и регионите от ниво 2 по 
NUTS, отговарящи на критериите, 
определени в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването 
на Австрия, Финландия и Швеция.

Or. pt

Обосновка

В предишната многогодишна финансова рамка (2007—2013 г.) най-отдалечените 
региони и слабо населените региони получиха 1 513 000 000 евро по цени от 2004 г., 
което се равнява на 1 738 000 000 евро по цени от 2011 г. Ако се сравнят стойностите 
за програмния период 2007—2013 г. с тези от периода 2014—2020 г. по настоящи 
цени, се получава намаление с 47 % на допълнителните специално отпуснати 
средства, което не е разумно с оглед на сериозните природни, икономически и 
социални ограничения в тези региони.

Изменение 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) XXX EUR като допълнително 
финансиране, предназначено за 
области, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни 
географски условия в рамките на 
Оперативните програми, приети 
по силата на член 10 от 
Регламент относно ЕФРР; тези 
региони са определени в член 111.4, 
като се изключват посочените по-
горе в т. д).

Or. es
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Изменение 1230
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) XXX EUR като допълнително 
финансиране за най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
Договора, и за които ниво 2 на 
подкрепа съответства на 
реалностите на свързаните с OMR 
условия.

Or. en

Изменение 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) XXX EUR като допълнително 
финансиране за регионите от ниво 2 
по NUTS, отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция.

Or. en

Изменение 1232
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква дб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) XXX EUR като допълнително 
финансиране следва да бъдат 
разпределени за региони с постоянни и 
тежки географски условия в рамките 
на оперативните програми, 
започнати съгласно член 10 от 
Регламента за ЕФРР; такива региони 
са определените с член 111, параграф 
4, с изключение на вече посочените 
по-горе съгласно букви д) и е).

Or. en

Обосновка

Допълнително финансиране трябва да се гарантира за региони с постоянни и тежки 
географски условия с цел да им се помогне да преодолеят трудностите, свързани с 
тяхното специфично положение, и да разработят техния потенциал за развитие.

Изменение 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) XXX EUR като допълнително 
финансиране следва да бъдат 
разпределени за региони с постоянни и 
тежки географски условия в рамките 
на оперативните програми, 
започнати съгласно член 10 от 
Регламента за ЕФРР; такива региони 
са определените с член 111, параграф 
4, с изключение на вече посочените 
по-горе съгласно букви д) и е).

Or. en
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Изменение 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са се 
присъединили към Съюза преди 2013 г., 
чийто БВП на глава от населението е 
под 75 % от средния БВП на ЕС—27 и 
чийто действителен реален растеж 
на БВП за периода 2008-2010 г. е по-
нисък от средния БВП на ЕС—27, 
средствата за политиката на 
сближаване не трябва да са по-малко 
отколкото в периода 2007—2013 г.

Or. en

Изменение 1235
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички региони, чийто БВП на глава 
от населението е под 75 % от средния 
БВП на ЕС—27 и чийто 
действителен реален растеж на БВП 
за периода 2008-2010 г. е по-нисък от 
средния БВП на ЕС—27, получават 
средства с максималното ниво, 
определено на 3.X% от техния БВП 
или размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства, който 
е по-малък.

Or. en
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Изменение 1236
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27, 
получават средства от структурните 
фондове, които не надвишават 50 %
от размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства.

Or. en

Изменение 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

С цел да се гарантира дългосрочната устойчивост на инвестициите от 
Структурните фондове и да се постигне напредък в икономическия растеж и 
социалното сближаване между европейските региони, които излизат от цел 
„сближаване“, е необходимо те да получат най-малко две трети от предвидените за 
тях средства за периода 2007—2013 г., с цел да се консолидира постигнатото 
развитие.

Изменение 1239
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27,
получават средства от структурните 
фондове, равни на най-малко две трети 
от размера на разпределените им за 

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27,
или тези, които за първи път излизат 
от категорията региони по цел 
„Сближаване“, преодолели 
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периода 2007—2013 г. средства. минималното ниво на подкрепа в 
периода 2014—2020 г., което 
съответства на механизъм за 
приемане с постепенно намаляващ 
процент на предишните индикативни 
средни годишни средства от цел 
„Сближаване“, изчислени от 
Комисията в рамките на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г.. През периода 
2014—2020 г. общата подкрепа ще 
представлява най-малко две трети от 
подкрепата в периода 2007—2013 г.

Or. en

Изменение 1240
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички региони, които за периода 
2007—2013 г. са били финансирани 
в рамките на целта „Сближаване“ 
и чийто БВП на глава от населението 
е над 75 % от средния БВП за ЕС—
27, получават средства от 
структурните фондове, равни на най-
малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 
2007—2013 г. средства.

Or. de

Обосновка

За да се избегнат скъпо струващи затруднения и статистически изкривявания, следва 
да се намери преходен режим.
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Изменение 1241
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички региони, които за периода 
2007—2013 г. са били финансирани 
в рамките на целта 
„Сближаване“, включително 
регионите, които за този период 
се подпомагат като „региони на 
поетапно приключване“ съгласно 
член 8, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006, но чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27, получават 
средства от структурните фондове, 
равни на най-малко две трети от 
размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства.

Or. de

Обосновка

Формулировката на Европейската комисия относно така наречената предпазна 
мрежа, т.е минималното подпомагане в размер на 2/3 от актуалния период на 
подпомагане, не включва сегашните региони на поетапно приключване съгласно член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, чийто БВП на глава от населението, 
измерен и изчислен съгласно член 5, параграф 1, е над 75 % от средния БВП за ЕС—25, 
какъвто е например Лайпциг в Германия. Тези региони обаче също имат нужда от 
предпазната мрежа, за да консолидират постигнатото.

Изменение 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 

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

на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27 и 
регионите, понастоящем в статут 
на постепенно премахване на 
финансирането, получават средства от 
структурните фондове, равни на най-
малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 2007—
2013 г. средства.

Or. en

Изменение 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да се гарантира дългосрочна 
устойчивост на инвестициите от 
структурните фондове, всички
региони, които за периода 2007—
2013 г.. са били финансирани в 
рамките на целта „Сближаване“, 
включително регионите, които за 
този период се подпомагат като 
„региони на поетапно 
приключване“ съгласно член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1083/2006, и чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—2013 
г. е бил под 75 % от средния БВП на 
ЕС—25 през референтния период, но 
е нараснал до над 75 % от средния 
БВП за ЕС—27, следва да получат 
най-малко две трети от размера на 
разпределените им за периода 
2007—2013 г. средства.

Or. de
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Обосновка

Текста на предложението на Комисията относно така наречената предпазна мрежа 
не включва сегашните региони на поетапно приключване. За консолидиране на 
постигнатото обаче именно в тези региони „предпазната мрежа“ трябва да 
гарантира най-малко две трети от актуалното подпомагане.

Изменение 1244
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички региони, чийто БВП на глава от 
населението е под 75 % от средния БВП 
на ЕС—25 през референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27, 
получават средства от структурните 
фондове, равни на най-малко две трети 
от размера на разпределените им за 
периода 2007—2013 г. средства. Без да 
се засяга посоченото по-горе, един 
регион от малките островни държави
членки, който получава финансиране 
от Кохезионния фонд в периода 
2007—2013 г., получава средства в 
рамките на структурните фондове, 
равни на размера на разпределените 
им за периода 2007—2013 г. средства.

Or. en

Обосновка

Малките островни държави членки се характеризират с отдалеченост и труден и 
скъп достъп до вътрешния пазар. Това води до постоянни загуби в тяхната 
конкурентоспособност, засяга тяхната способност да се възползват, но също така и 
да допринасят за европейските цели. Финансирането в рамките на политиката на 
сближаване трябва да достигне критичната маса, изисквана за разработването на 
програми, които ще улеснят тяхното пълно интегриране на вътрешния пазар.
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Изменение 1245
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Критериите, които ще се използват за 
разпределението по държави членки, са:

2. Критериите, които ще се използват за 
разпределението по държави членки, са
въз основа на статистики, имащи 
отношение към двата пола:

Or. en

Изменение 1247
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет, регионални 
критерии (наклон, височина над 
морското равнище, климат) и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

Or. en

Изменение 1248
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет,
териториални критерии (наклон, 
надморска височина, климат) и 
ниво на безработица за по-слабо 
развитите региони и за регионите в 
преход;

Or. fr

Изменение 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет, нетен 
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безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

разполагаем доход на жител и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

Or. en

Изменение 1250
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет, сериозни и 
постоянни неблагоприятни
природни или демографски условия, 
както са определени в член 111, 
параграф 4 и ниво на безработица за 
по-слабо развитите региони и за 
регионите в преход;

Or. fr

Изменение 1251
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица, като се отчитат 
предизвикателствата за 
регионите, които са изправени 
пред тежки демографски 
предизвикателства, за по-слабо 
развитите региони и за регионите в 
преход;
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Or. de

Изменение 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица, сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, 
обезлюдяване, разпръснатост и 
застаряване на населението за по-
слабо развитите региони и за 
регионите в преход;

Or. es

Изменение 1253
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет, регионални 
критерии (наклон, височина над 
морското равнище, климат) и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

Or. en
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Изменение 1254
László Surján

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
вътрешнорегионални различия, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

Or. en

Изменение 1255
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

а) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход и 
най-отдалечените региони;

Or. pt

Обосновка

Разпределянето на допълнителните специално отпуснати средства при най-
отдалечените региони и слабо населените региони следва да се осъществява по същия 
начин като при най-слабо развитите региони. Важно е да се подчертае, че в Дял V 
(Финансова подкрепа от фондовете), член 110, параграф 3, буква б), най-
отдалечените региони са еквивалентни на по-слабо развити региони, така че 
регионите, отговарящи на условията за допустимост, трябва да следват същия начин 
за разпределяне на стойността на допълнителните специално отпуснати средства.
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Изменение 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, гъстотата на населението и 
индекса за демографска уязвимост за 
по-силно развитите региони;

Or. en

Изменение 1257
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, регионални критерии 
(наклон, височина над морското 
равнище, климат) и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. en

Изменение 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението, 
разпръснатост и застаряване на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. es

Изменение 1259
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, териториални критерии
(наклон, надморска височина, 
климат) и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

Or. fr

Изменение 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, нетен разполагаем доход на 
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по-силно развитите региони; жител, социална уязвимост, 
демографска уязвимост и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони; 

Or. en

Изменение 1261
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
подрегионални различия (NUTS 3),
ниво на заетостта, образователно 
равнище, гъстотата на населението и 
демографското застаряване за по-
силно развитите региони;

Or. fr

Обосновка

Отчитането на подрегионалните различия е от съществено значение, за да се 
определят по-добре и да се вземат под внимание районите, засегнати от бедност, 
дори в най-богатите региони.

Изменение 1262
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и отпадане от училище и 
гъстотата на населението за по-силно 
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развитите региони;

Or. es

Обосновка

Демографските предизвикателства като разпръснатостта или застаряването на 
населението следва да се имат предвид наред с ниската гъстота на населението, тъй 
като става дума за сериозни и постоянни демографски предизвикателства. 
Необходимо е също така да се отчита и отпадането от училище.

Изменение 1263
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението, 
като се отчитат тежките 
демографски условия, ако има 
такива, за по-силно развитите 
региони;

Or. de

Изменение 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението 
за по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата, 
разпръснатостта и 
застаряването на населението, 
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сериозни и постоянни природни 
или демографски неблагоприятни 
условия за по-силно развитите 
региони;

Or. es

Изменение 1265
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище, регионални критерии 
(наклон, височина над морското 
равнище, климат) и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. en

Изменение 1266
László Surján

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
вътрешнорегионални различия в 
развитието, ниво на заетостта, 
образователно равнище и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Or. en
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Изменение 1267
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) население, национален просперитет и 
площ за Кохезионния фонд.

в) население, национален просперитет, 
регионални критерии (наклон, 
височина над морското равнище, 
климат) и площ за Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 1268
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) население, национален 
просперитет и площ за Кохезионния 
фонд.

c) население, национален 
просперитет, териториални 
критерии (наклон, надморска 
височина, климат) и площ за 
Кохезионния фонд.

Or. fr

Изменение 1269
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) население, национален просперитет и 
площ за Кохезионния фонд.

в) население, национален просперитет, 
регионални критерии (наклон, 
височина над морското равнище, 
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климат) и площ за Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) процент територия и 
население, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни 
географски или демографски 
условия, съгласно посоченото в 
член 174 от Договора и в член 111, 
точка 4 от настоящия регламент.

Or. es

Изменение 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обхват на териториите със 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, както са 
посочени в член 174 от Договора

Or. fr

Изменение 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) получените резултати се 
преразглеждат и, ако е 
необходимо, се адаптират, с цел 
данните, получени в резултат от 
прилагането на определените в 
букви a), б), в) и г) критерии, да 
отразяват обективно 
действителното положение, 
възникнало в резултат от 
икономическата и социалната 
криза от последните години.

Or. es

Изменение 1273
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в преход 
и 52 % за по-силно развитите 
региони се отпускат на ЕСФ. За 
целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава 
членка по линия на [финансовия 
инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните
фондове, разпределени за ЕСФ.

заличава се

Or. de
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Изменение 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в 
преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

заличава се

Or. en

Изменение 1275
Riikka Manner

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в преход 
и 52 % за по-силно развитите 
региони се отпускат на ЕСФ. За 
целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава 
членка по линия на [финансовия 
инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните 

заличава се
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фондове, разпределени за ЕСФ.

Or. fi

Обосновка

Вземайки предвид различните обстоятелства в държавите и регионите, както и 
принципите на споделено управление, държавите членки следва да имат право сами да 
вземат решения във връзка с разпределянето на финансирането.

Изменение 1276
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в преход 
и 52 % за по-силно развитите 
региони се отпускат на ЕСФ. За 
целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава 
членка по линия на [финансовия 
инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

заличава се

Or. de

Обосновка

Следва да се остави на регионите сами да определят, след съответен SWOT анализ, 
критичната маса за подпомагане от ЕСФ и да обосноват по съответен начин 
съответните операционни програми.

Изменение 1277
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 
за регионите в преход и 52 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 20 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 35 % 
за регионите в преход и 40 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

Or. fr

Обосновка

Прекомерно насочване на средствата към ЕСФ, твърде ограничаващо за 
управителните органи, може да доведе до непълно усвояване и използване на 
финансовите възможности на политиката на сближаване за изпълнението на 
нейните цели.

Изменение 1278
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в 
преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 

заличава се
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разглежда като част от 
средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

Or. en

Изменение 1279
Jan Březina

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в 
преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Минималните дялове, определени за ЕСФ, следва да бъдат приведени в съответствие 
със Заключенията на Съвета относно Петия доклад за икономическото, социално и 
териториално сближаване.

Изменение 1280
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 
за регионите в преход и 52 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 
за регионите в преход и 52 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ. Във всички малки 
островни държави членки, които 
получават финансиране от 
Кохезионния фонд и други острови, 
с изключение на тези, в които се 
намира столицата на държава 
членка или които имат постоянна 
връзка с континента, поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове се отпускат на ЕСФ.

Or. en

Обосновка

Представеното предложение относно предоставената подкрепа сред ЕСФ и ЕФРР 
създава трудности на островните държави членки и региони да използват 
финансирането на политиката за сближавате по начин, който най-добре отговаря на 
техните нужди.

Изменение 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 

3. Във всяка държава поне 15 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 25 % 
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за регионите в преход и 52 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

за по-силно развитите региони се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата 
за дадена държава членка по линия 
на [финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

Or. de

Обосновка

Следва да съществува възможност за гъвкаво участие на ЕСФ според изходното 
положение на съответния регион, това не трябва да се възпрепятства от изкуствено 
определени квоти. В противен случай съществува опасност в по-бедните региони да 
не бъдат предоставени достатъчно средства от ЕСФ за образование и квалификация.

Изменение 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 
% за регионите в преход и 52 % за 
по-силно развитите региони се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата 
за дадена държава членка по линия 
на [финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Във всяка държава от средствата 
от структурните фондове се отпуска
частта от ЕСФ, която е най-
добре адаптирана към нейната 
стратегия за регионално развитие. 
За целите на настоящата разпоредба 
подкрепата за дадена държава
членка по линия на [финансовия 
инструмент „Храна за нуждаещото 
се население“] се разглежда като 
част от средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

Or. es
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Обосновка

Тези проценти не са оправдани в контекста на усвоените от регионите средства от 
различните фондове в миналото; ето защо се предлага, в контекста на регионалната 
политика, всяка държава членка да може да адаптира своята стратегия за 
регионално развитие към наличността на средствата във фондовете.

Изменение 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25% от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 
за регионите в преход и 52% за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 15% от 
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони и 25% 
за по-силно развитите региони се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата 
за дадена държава членка по линия 
на [финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

Or. en

Изменение 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите 
региони, 40 % за регионите в 
преход и 52 % за по-силно 

3. Държавите членки решават, в 
преговорите за приемане на 
договорите за присъединяване 
заедно с Европейската комисия, 
разпределението на отпусканите 
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развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от 
средствата по структурните 
фондове, разпределени за ЕСФ.

средства между различните 
фондове, включени в МСЕ.

Or. es

Обосновка

Обосновка

ЕФРР вече допринася повече за създаването на работни места, отколкото ЕСФ. Един 
толкова висок процент за ЕСФ няма да може да се усвои в повечето региони и освен 
това ще доведе до липса на гъвкавост и неефективност в използването на средствата 
(малки и средни предприятия, научноизследователска и развойна дейност, 
информационни и комуникационни технологии). ЕСФ не се насочва толкова към 
активни политики по заетостта, колкото към интеграция и социално включване. 
ЕФРР се доказва като по-ефективен за създаването на работни места и политики за 
растеж, отколкото ЕСФ.

Изменение 1285
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от
средствата от структурните фондове 
за по-слабо развитите региони, 40 % 
за регионите в преход и 52 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Ориентировъчно във всяка 
държава поне 20 % от средствата от 
структурните фондове за по-слабо 
развитите региони, 35 % за 
регионите в преход и 40 % за по-
силно развитите региони се отпускат 
на ЕСФ. За целите на настоящата
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
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за ЕСФ.

Or. it

Обосновка

Считаме, че предложените минимални проценти са твърде високи, и предлагаме да 
бъдат намалени.

Изменение 1286
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове
за по-слабо развитите региони, 40 
% за регионите в преход и 52 % за 
по-силно развитите региони се 
отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата 
за дадена държава членка по линия 
на [финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

3. Във всяка държава поне 25 % от 
средствата от структурните фондове 
се отпускат на ЕСФ. За целите на 
настоящата разпоредба подкрепата 
за дадена държава членка по линия 
на [финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени 
за ЕСФ.

Or. en

Обосновка

За да осигури ефективна, балансирана и ориентирана към постигане на целите 
подкрепа в региона, средствата от структурните фондове не следва да бъдат 
регулирани чрез задължителни квоти. Регионите следва да бъдат гъвкави при 
самостоятелното вземане на решение дали да се съсредоточат върху проектите 
EFRE или ЕСФ.

Изменение 1287
Vasilica Viorica Dăncilă
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Прагът на ЕСФ за всяка 
категория региони следва да бъде 
гъвкав и в съответствие със 
специалните особености и нужди 
на регионите и съответните 
държави членки трябва да 
разполагат с възможност да 
определят прага чрез взаимно 
споразумение с Комисията за всеки 
случай поотделно.

Or. en

Обосновка

Регионите и местните органи се нуждаят от гъвкавост при разработването на 
програми, за да отговорят по-добре на целите на политиката на сближаване на ЕС.

Изменение 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на 10 000 000 000 
EUR.

заличава се

Комисията приема с акт за 
изпълнение решение, с което 
определя размера на средствата, 
които да се прехвърлят от 
разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд за целия период. 
Разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
кохезионния фонд се намаляват 
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съответно.
Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
Кохезионния фонд, посочена в 
първа алинея, се вписват в 
съответните бюджетни редове на 
Механизма за свързване на Европа 
считано от бюджета за 2014 г.
Подкрепата от Кохезионния фонд 
по линия на Механизма за 
свързване на Европа се 
осъществява в съответствие с 
член [13] от Регламент (ЕС) 
[…]/2012 за създаване на механизъм 
за свързване на Европа35 по 
отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на 
посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище.

Or. en

Изменение 1289
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на 10 000 000 000 
EUR.

заличава се

Комисията приема с акт за 
изпълнение решение, с което 
определя размера на средствата, 
които да се прехвърлят от 
разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
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Кохезионния фонд за целия период. 
Разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
кохезионния фонд се намаляват 
съответно.
Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
Кохезионния фонд, посочена в 
първа алинея, се вписват в 
съответните бюджетни редове на 
Механизма за свързване на Европа 
считано от бюджета за 2014 г.
Подкрепата от Кохезионния фонд 
по линия на Механизма за 
свързване на Европа се 
осъществява в съответствие с 
член [13] от Регламент (ЕС) 
[…]/2012 за създаване на механизъм 
за свързване на Европа35 по 
отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на 
посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище.

Or. en

Изменение 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на 10 000 000 000 
EUR

заличава се

Or. en
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Изменение 1291
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на 10 000 000 000
EUR.

Подкрепата за транспортна 
инфраструктура от Кохезионния 
фонд по Механизма за свързване на 
Европа е в размер на ХХ EUR. Тази 
сума следва да бъде използвана 
единствено за проекти, които се 
изпълняват в държавите членки, 
допустими за финансиране по 
Кохезионния фонд, и 
приложимата ставка на 
съфинансиране следва да бъде 
определената в член 110, параграф 
3.

Or. en

Обосновка

Условията за подкрепа на Механизма за свързване на Европа от Кохезионния фонд 
трябва да бъдат изяснени.

Изменение 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема с акт за 
изпълнение решение, с което определя 
размера на средствата, които да се 
прехвърлят от разпределените на 
всяка държава- членка финансови 
средства по Кохезионния фонд за 
целия период. Разпределените на 

заличава се
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всяка държава членка финансови 
средства по Кохезионния фонд се 
намаляват съответно.

Or. en

Изменение 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема с акт за 
изпълнение решение, с което 
определя размера на средствата, 
които да се прехвърлят от 
разпределените на всяка държава-
членка финансови средства по
Кохезионния фонд за целия период. 
Разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
Кохезионния фонд се намаляват 
съответно.

заличава се

Or. en

Изменение 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
Кохезионния фонд, посочена в първа 
алинея, се вписват в съответните 
бюджетни редове на Механизма за 
свързване на Европа считано от 
бюджета за 2014 г.

заличава се
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Or. en

Изменение 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
Кохезионния фонд, посочена в 
първа алинея, се вписват в 
съответните бюджетни редове на 
Механизма за свързване на Европа 
считано от бюджета за 2014 г.

заличава се

Or. en

Изменение 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за създаване 
на механизъм за свързване на 
Европа34 по отношение на 
проектите, изброени в приложение 1 
на посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище

заличава се

Or. en



AM\903905BG.doc 107/191 PE491.056v01-00

BG

Изменение 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд 
по линия на Механизма за 
свързване на Европа се 
осъществява в съответствие с 
член [13] от Регламент (ЕС) 
[…]/2012 за създаване на механизъм 
за свързване на Европа34 по 
отношение на проектите, 
изброени в приложение 1 на 
посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище

заличава се

Or. en

Изменение 1298
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за
създаване на механизъм за свързване 
на Европа35 по отношение на 
проектите, изброени в приложение 1 
на посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [11] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 относно
създаване на механизъм за свързване 
на Европа35 по отношение на 
проектите, изброени в приложение 1 
на посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
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приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище.

приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище. По 
изключение до 31 декември 2016 
година подборът на проекти, 
допустими за финансиране, следва 
да бъде направен чрез спазване на 
разпределението на средства, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
на Механизма за свързване на 
Европа.

Or. en

Обосновка

Три годишен период, по време на който е осигурено националното разпределение на 
средства, е необходимо да се гарантира, че всички държави членки могат да 
изготвят мрежа от проекти чрез употребата на наличните инструменти за помощ 
от Комисията. След този период, нормалните правила, предвидени от регламента 
относно Механизма за свързване на Европа, са приложими.

Изменение 1299
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване 
на Европа[34] по отношение на 
проектите, изброени в 
приложение 1 на посочения 
регламент, като се дава възможно 
най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище.

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване 
на Европа[34] на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище и 
гарантиращи лоялната 
конкуренция между проектите.
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Or. ro

Изменение 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване 
на Европа[34] по отношение на 
проектите, изброени в приложение 1 
на посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище.

Подкрепата от Кохезионния фонд по 
линия на Механизма за свързване на 
Европа се осъществява в 
съответствие с член [11] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за 
създаване на механизъм за свързване 
на Европа[34] по отношение на 
проектите, изброени в приложение 1 
на посочения регламент, като се дава 
възможно най-висока степен на 
приоритетност на проекти, 
отговарящи на разпределението на 
средства по линия на Кохезионния 
фонд на национално равнище. 
Независимо от това, до 31 
декември 2016 г., подборът на 
допустими проекти ще се 
осъществява при стриктно 
зачитане на средствата, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
към Механизма за свързване на 
Европа. 

Or. es

Обосновка

С цел да се гарантират средствата, разпределени на всяка държава членка по линия 
на Кохезионния фонд и държавите членки да могат да подготвят множество 
проекти през първите години с помощта на Комисията, целесъобразно е да се 
определи период от три години от началото на програмния период, през който да се 
гарантира договорения за всяка държава членка финансов пакет.
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Изменение 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки и 
Комисията трябва да гарантират 
съгласно член 14в, параграф 1 (нов), 
че договорите за партньорство, 
както и оперативните програми, 
обезпечават ефективна, 
приложима връзка между 
средствата от структурните 
фондове и Кохезионния фонд, както 
и с Механизма за свързване на 
Европа и Регламента за TEN;

Or. de

Обосновка

Всички препратки трябва да се коригират по съответния начин.

Изменение 1302
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 
нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ възлиза на 2 500 000 000 EUR.

Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 
нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ възлиза на 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Обосновка

Стойността на инструмента за храна за нуждаещото се население беше 500 000 
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EUR годишно за предходния програмен период. Тъй като целта на тази програма беше 
подкрепата на лицата, изложени на крайна бедност, чийто брой се увеличава с 
икономическата криза, която преживява ЕС, е необходимо да се запази поне същият 
размер на финансиране за периода 2014—2020 г

Изменение 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 
нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ възлиза на 2 500 000 000 EUR.

Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 
нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ възлиза на 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Изменение 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата по линия на 
структурните фондове за [храна за 
нуждаещото се население] по целта 
„Инвестиции за растеж и 
работни места“ възлиза на 2 500 
000 000 EUR.

Подкрепата за храна за нуждаещото 
се население възлиза на ХХХ EUR.

Or. es

Изменение 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема решение чрез акт 
за изпълнение, в който се определя 
размерът на сумата, която следва да 
бъде прехвърлена от разпределеното 
за всяка държава членка 
финансиране от структурните 
фондове за целия период във всяка 
от държавите членки. 
Разпределените на всяка държава
членка финансови средства по 
структурните фондове се 
намаляват съответно.

Комисията приема решение чрез акт 
за изпълнение, в който се определя 
размерът на сумата, която следва да 
бъде прехвърлена от разпределеното 
за всяка държава членка и за целия 
период финансиране от 
разпределените средства в раздел 
„Опазване и управление на 
природните ресурси“ от 
Финансовата рамка на 
Европейския съюз.

Or. es

Изменение 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от 
структурните фондове, упомената 
в първа алинея, се вписват в 
съответните бюджетни редове на 
[финансовия инструмент „Храна 
за нуждаещото се население“] за 
бюджетната 2014 г.

заличава се

Or. es

Изменение 1307
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 19.

заличава се

Or. de

Обосновка

Съобразяване с предходните молби за премахване на резерва за изпълнение.

Изменение 1308
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и 
работни места“ съставляват 
резерва за изпълнение, който се 
отпуска в съответствие с член 19.

заличава се

Or. en

Изменение 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 19.

заличава се



PE491.056v01-00 114/191 AM\903905BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 1310
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и 
работни места“ съставляват 
резерва за изпълнение, който се 
отпуска в съответствие с член 19.

заличава се

Or. en

Изменение 1311
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и 
работни места“ съставляват 
резерва за изпълнение, който се 
отпуска в съответствие с член 19.

заличава се

Or. en

Изменение 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 19.

6. Ако е необходимо и държавата
членка е взела такова решение, 5 % 
от средствата по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ се 
насочват за създаване на резерв за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 19.

Or. es

Изменение 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 0,2 % от средствата от ЕФРР по 
целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“ се отпускат на 
иновативни дейности по инициатива 
на Комисията в сферата на 
устойчивото градско развитие.

7. ХХ % от средствата от ЕФРР по 
целта „Инвестиции за растеж и
работни места“ се отпускат на 
иновативни дейности по инициатива 
на Комисията в сферата на 
устойчивото градско развитие.

Or. es

Изменение 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 7 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
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11 700 000 004 EUR). xxx).

Or. de

Обосновка

Срн. член 37; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI).

Изменение 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
11 700 000
004 EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 7 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
XXX EUR).

Or. fr

Обосновка

Като продължение на позицията, приета от Европейския парламент на пленарна 
сесия, с която той поиска най-малко 7 % от глобалните средства за сближаването да 
бъдат предоставени на Европейското териториално сътрудничество, е оправдано да 
се определи дял от 7 % от глобалните средства, отпуснати за фондовете за периода 
2014—2020 г.

Изменение 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо
11 700 000 004 EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 7 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо
XX XXX XXX XXX EUR). Тези 
средства ще се удържат директно 
от всички отпуснати средства за 
политика на сближаване въз 
основа на разбивка по програми за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 1317
Riikka Manner

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
11 700 000 004 EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 7 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо Х 
ХХХХ ХХХ ХХХ EUR).

Or. fi

Изменение 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 84 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
11 700 000 004 EUR).

8. Средствата по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
средства, налични за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 
ХХ ХХХ ХХХ ХХХ EUR).

Or. es

Изменение 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 84a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84a
Средства за макрорегионално 

сътрудничество
(1) Средствата за цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество” могат, по 
споразумение на група държави 
членки, които са учредили 
макрорегионален фонд за развитие,
да представляват в 
макрорегионалния фонд за 
развитие най-малко 20% от 
средствата за цел „Инвестиране в 
растеж и работни места”, с които 
могат да разполагат държавите 
членки, учредили с договор 
макрорегионален фонд за развитие, 
или които са се присъединили към 
договор за учредяване на 
макрорегионален фонд за развитие, 
от всички фондове за периода 2014 
– 2020 г.
(2) Средствата за цел 
„Макрорегионално 
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сътрудничество“ могат да бъдат, 
по споразумение на група държави 
членки, които са учредили с договор 
макрорегионален фонд за развитие,
или на държави, които са се 
присъединили към договор за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, отпуснати и от 
публични източници на държави 
членки, които са учредили с договор 
макрорегионален фонд за развитие,
или на държави, които са се 
присъединили към договор за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, или и от 
източници на ЕИБ.
(3) Средства за цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество“ са и средства за 
финансови корекции от всички 
фондове, приложени от 
Комисията спрямо държави 
членки от въпросния макрорегион 
през периода 2007—2013 г., след 
31.12.2013 г.
 (4) Средства за цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество“ са и необезпечени 
с договор от държави членки от 
въпросния макрорегион средства 
от всички фондове за периода 
2007—2013 г., към 31.12.2013 г. 
(5) Средства за цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество“ са и неусвоени от 
държави членки от въпросния 
макрорегион средства от всички 
фондове за периода 2007—2013 г., 
към 31.12.2013 г.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка. 
Тази разпоредба създава пространство за реално макрорегионално сътрудничество, 
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основано на диалог и консенсус между държави членки, които ще учредят с договор 
макрорегионален фонд за развитие, или на държави, които ще се присъединят към 
договор за учредяване на макрорегионален фонд за развитие. Става въпрос за 
прилагане на много мощен и реален интеграционен елемент, изхождащ от принципа на 
субсидиарността.

Изменение 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за 
по-силно развитите региони, не 
могат да се прехвърлят между 
отделните категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 
региони и за по-силно развитите 
региони, не могат да се прехвърлят 
между отделните категории региони.

Or. de

Изменение 1321
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, по 
правило не могат да се прехвърлят 
между отделните категории региони.

Or. de
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Изменение 1322
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони, очаквани за 
многорегионалните програми с 
териториално измерение, 
съвместните планове за действие 
(глава 3 от настоящия регламент), 
стратегиите за 
градоустройствено развитие, други 
стратегии или териториални 
пактове във вида, в който са 
определени в член 12, параграф 1 
от регламента;

Or. en

Изменение 1323
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони в рамките на 
дадена държава членка или сред 
държавите членки.
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Or. en

Изменение 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат 
да се прехвърлят между отделните 
категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони. Това положение 
не се отнася до средства, 
разпределени към макрорегионален 
фонд за развитие по цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество”.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка a 
Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка и в 
реалното макрорегионално сътрудничество, основано на диалог и консенсус между 
държави членки, които ще учредят с договор макрорегионален фонд за развитие, или 
на държави, които ще се присъединят към договор за учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие.

Изменение 1325
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава 
членка за по-слабо развитите 
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региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат 
да се прехвърлят между отделните 
категории региони.

региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони извън 
мултирегионалните програми с 
териториално измерение, общите 
планове за действие (вж. Глава III 
от настоящия регламент), 
стратегиите за развитие на 
градовете или териториални 
пактове по смисъла на член 12, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
[ЕСФ].

Or. fr

Изменение 1326
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони.

1. Общите бюджетни кредити, 
разпределени на всяка държава
членка за по-слабо развитите 
региони, регионите в преход и за по-
силно развитите региони, не могат да 
се прехвърлят между отделните 
категории региони, очаквани за 
многорегионалните програми с 
териториално измерение, 
съвместните планове за действие 
(вж. глава 3 от настоящия 
регламент), стратегиите за 
градоустройствено развитие, други 
стратегии или териториални 
пактове във вида, в който са 
определени в член 12, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № [ЕСФ].

Or. en
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Изменение 1327
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани 
обстоятелства, свързани с 
изпълнението на една или няколко 
тематични цели — предложение 
от държава членка при първото ѝ 
подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за дадена 
категория региони  към други 
категории региони.

заличава се

Or. pt

Обосновка

Регионите вече притежават специален финансов пакет, така че не трябва да се 
прехвърлят средства между отделните региони, особено когато основните 
бенефициери са по-силно развитите региони за сметка на по-слабо развитите 
региони, тъй като е очевидно, че това разпространяване на отрицателни последици 
няма да доведе до по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване, 
съгласно посоченото в член 174 от Договора. Това изменение е в съответствие с 
изменението на съображение 59.

Изменение 1328
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
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няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 30 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Or. de

Изменение 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 10 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Or. en

Изменение 1330
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може да приеме — при 
надлежно обосновани обстоятелства, 
свързани с изпълнението на една или 
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няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

няколко тематични цели —
предложение от държава членка при 
първото й подаване на договора за 
партньорство за прехвърляне на не 
повече от 6 % от общите бюджетни 
кредити за дадена категория региони 
към други категории региони.

Or. en

Изменение 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Публичните или други 
еквивалентни структурни разходи,
подкрепяни от публичните 
администрации като 
съфинансиране на инвестициите, 
извършвани в областта на 
финансирането със средства от 
ОСР, ще бъдат извадени от 
изчисляването на структурния 
дефицит при определяне на 
средносрочните цели, конкретни за 
всяка държава, в рамките на 
Регламент (ЕС) № 1466/97 и ще 
бъдат извадени също така при 
оценката на съответствието с 
предпазния лост на Пакта за 
стабилност и растеж в рамките 
на Регламент (ЕС) №1467/97.

Or. it

Обосновка

Считаме, че е необходимо да се предвиди механизъм, който да гарантира на 
държавите членки, че ще съфинансират инвестиции в проекти, считани за 
стратегически за икономическото развитие и за растеж на заетостта, без да 
попадат в ограниченията на Пакта за стабилност.
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Изменение 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка дали нивото на 
публичните или приравнените на 
тях структурни разходи по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се е запазило в течение на 
периода се провежда само в онези 
държави членки, в които в по-слабо 
развитите региони и в регионите в 
преход попадат поне 15 % от 
общото население.

заличава се

Or. de

Обосновка

Условието за допълняемост трябва да се провери във всички държави членки, срн. 
член 1 и 2; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. (2011/2035(INI)) 
„признава също, че европейското финансиране добавя стойност тогава, когато 
подпомаганите проекти на национално, регионално и местно равнище допринасят за 
постигането на общоевропейски цели в областта на европейската интеграция, 
икономическия растеж, научните изследвания [...], когато това не може да бъде 
осъществено без наличието на европейския стимул;“.

Изменение 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка дали нивото на 
публичните или приравнените на тях 
структурни разходи по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се е запазило в течение на 

Проверка дали нивото на 
публичните или приравнените на тях 
структурни разходи по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ се е запазило в течение на 
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периода се провежда само в онези 
държави членки, в които в по-слабо 
развитите региони и в регионите в 
преход попадат поне 15 % от общото 
население.

периода се провежда само в онези 
държави членки, в които в по-слабо 
развитите региони и в регионите в 
преход попадат поне 20 % от общото 
население.

Or. fr

Изменение 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони и в 
регионите в преход попадат поне 70 
% от населението, проверката се 
провежда на национално ниво.

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони попадат 
поне 70 % от населението, 
проверката се провежда на 
национално ниво.

Or. de

Изменение 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони и в 
регионите в преход попадат между 
15 % и 70 % от населението, 
проверката се провежда на 
национално и на регионално ниво. За 
тази цел тези държави членки 
предоставят на Комисията 
информация относно разходите в по-
слабо развитите региони и регионите 
в преход на всеки етап от процеса на 
проверка.

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони попадат 
между 15 % и 70 % от населението, 
проверката се провежда на 
национално и на регионално ниво. За 
тази цел тези държави членки 
предоставят на Комисията 
информация относно разходите в по-
слабо развитите региони и регионите 
в преход на всеки етап от процеса на 
проверка.
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Or. de

Изменение 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони и в
регионите в преход попадат между 
15 % и 70 % от населението,
проверката се провежда на 
национално и на регионално ниво. За 
тази цел тези държави членки 
предоставят на Комисията
информация относно разходите в по-
слабо развитите региони и регионите 
в преход на всеки етап от процеса на 
проверка.

В онези държави членки, в които в 
по-слабо развитите региони и в
регионите в преход попадат между 
20 % и 70 % от населението,
проверката се провежда на 
национално и на регионално ниво. За 
тази цел тези държави членки 
предоставят на Комисията 
информация относно разходите в по-
слабо развитите региони и регионите 
в преход на всеки етап от процеса на 
проверка.

Or. fr

Изменение 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 86 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Параграфи 1—6 не се прилагат по 
отношение на оперативни програми 
по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

7. Параграфи 1—6 не се прилагат по 
отношение на оперативни програми 
по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ и по отношение на 
програми на макрорегионални 
фондове за развитие по цел 
„Макрорегионално 
сътрудничество“.

Or. sk
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Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка и в 
реалното макрорегионално сътрудничество, основано на диалог и консенсус между 
държави членки, които ще учредят с договор макрорегионален фонд за развитие, или 
на държави, които ще се присъединят към договор за учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие.

Изменение 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна 
ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни 
оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. При 
надлежно обосновани 
обстоятелства всяка приоритетна 
ос може да се отнася до една или 
повече категории региони и да 
обединява допълнителни
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели и от 
различни фондове, в съответствие 
с конкретните правила на 
съответните фондове.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се улесни използването на програмите, финансирани по няколко 
фонда.



AM\903905BG.doc 131/191 PE491.056v01-00

BG

Изменение 1339
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна 
ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни 
оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос може да се отнася 
до една или повече категории 
региони и включва един или повече 
инвестиционни приоритети на една 
или повече тематични цели в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

Or. de

Изменение 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

инвестиционни приоритети от 
различни тематични цели и 
фондове в съответствие с правилата 
за отделните фондове.

Or. en

Изменение 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ, при 
надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна 
ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към други приоритетни 

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд и дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове., Една 
приоритетна ос може да обединява, 
където е необходимо да се увеличи 
въздействието и ефективността
на тематично съгласуван 
интегриран подход за преследване 
на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж:
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оси.

Or. en

Изменение 1342
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани обстоятелства 
една приоритетна ос може да 
обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. При надлежно 
обосновани обстоятелства една
приоритетна ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни 
оси.

Or. fr

Обосновка

Когато се окаже уместно и целесъобразно, желателно е да се засили координацията 
между оперативните програми по различните цели на политиката на сближаване и 
различните области на европейското териториално сътрудничество.

Изменение 1343
Андрей Ковачев, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ, при 
надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна 
ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели и, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към други приоритетни 
оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. При надлежно 
обосновани обстоятелства, една 
приоритетна ос може да обединява 
един или повече допълнителни
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели или да 
обединява един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от ЕФРР, КФ и ЕСФ 
съгласно една тематична цел.

Or. en

Изменение 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани обстоятелства 

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани обстоятелства 
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една приоритетна ос може да 
обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси.

една приоритетна ос може да 
обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси. Също така, с цел 
да се преодолее демографската 
промяна, за ЕФРР една 
приоритетна ос може да 
съответства на повече от една 
тематична цел.

Or. es

Изменение 1345
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани обстоятелства 
една приоритетна ос може да 
обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ и ЕФРР 
при надлежно обосновани 
обстоятелства една приоритетна ос 
може да обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси.

Or. en
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Изменение 1346
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. За ЕСФ при 
надлежно обосновани обстоятелства 
една приоритетна ос може да 
обединява инвестиционни 
приоритети от различните тематични 
цели, изложени в член 9, параграфи 
8, 9, 10 и 11, с цел да се улесни 
техният принос към другите 
приоритетни оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд за дадена категория регион и 
една категория регион – освен при 
Кохезионния фонд – съответства, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 52, на дадена тематична цел и 
включва един или повече 
инвестиционни приоритети на 
съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. При надлежно 
обосновани обстоятелства една 
приоритетна ос може – ако това е 
необходимо за увеличаване на 
въздействието и ефективността в 
рамките на тематично свързан 
подход за преследване на целите и 
насоките на стратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж –
a) да включва повече от една 
категория райони;
б) да комбинира един или повече 
допълващи се инвестиционни 
приоритети от ЕФРР, КФ и ЕСФ 
в рамките на една тематична цел;
в) да комбинира един или повече 
допълващи се инвестиционни 
приоритети от различни 
тематични цели до 20 % от 
приноса на ЕС към дадена 
оперативна програма;
г) за ЕСФ да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
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10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни 
оси.

Държавите членки могат да 
комбинират две или повече от 
описаните в букви а) до г) 
възможности.

Or. de

Изменение 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отнася се за повече от една 
категория регион;

Or. en

Изменение 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обединява един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от ЕФРР, КФ и ЕСФ 
съгласно една тематична цел;

Or. en

Изменение 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обединява един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от различни 
тематични цели до 20% от 
приноса на ЕС за оперативна 
програма, по-специално за тези 
части от приноса, които са 
посветени на интегриран подход 
на териториално развитие;

Or. en

Изменение 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за ЕСФ [...] да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 
10 и 11, с цел да се улесни техният 
принос към другите приоритетни 
оси [...].

Or. en

Изменение 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – буква д) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавите членки могат да 
определят единна приоритетна ос 
в оперативна програма за 
техническа помощ, както е 
посочено в член 52; тези 
приоритетни оси не следва да се 
прилагат за параграф 2, буква б), i), 
ii), iv), буква в) ii) - via) и буква д), i)-
iia) от о.настоящия член;

Or. en

Обосновка

Ако бъдат приети, препратките, за които става дума, ще трябва да бъдат 
адаптирани по съответния начин.

Изменение 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
обединяват две или повече от 
възможностите а) -г).

Or. en

Изменение 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стратегия за приноса на а) стратегия за приноса на 
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оперативната програма към 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително:

оперативната програма към 
постигане на икономическо, 
социално и териториално 
сближаване и стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително:

Or. en

Изменение 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата, набелязани в 
специфичните за отделните държави 
препоръки съгласно член 121, 
параграф 2 и в препоръките на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като се 
отчитат и интегрираните насоки и 
националните и регионалните 
потребности;

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата, набелязани в 
специфичните за отделните държави 
препоръки и в общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза 
съгласно член 121, параграф 2 и в 
препоръките и насоките на Съвета, 
които държавите членки 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост,
приети съгласно член 148, параграф 
4 от Договора, по-специално като се 
отчитат потребностите за устойчиво 
развитие на съответните държави
членки и/или региони.

Or. en

Изменение 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на 
предизвикателствата, набелязани 
в специфичните за отделните 
държави препоръки и в общите 
насоки на икономическите 
политики на държавите членки и 
на Съюза съгласно член 121, 
параграф 2 и в препоръките на 
Съвета, които държавите членки 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост,
приети съгласно член 148, параграф 
4 от Договора, като се отчитат и 
националните и регионалните 
потребности;

i) набелязване на потребностите като 
се отчитат и националните и 
регионалните потребности; 

Or. fr

Изменение 1356
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) набелязване на потребностите във 
връзка с преодоляването на
предизвикателствата, набелязани в 
специфичните за отделните държави 
препоръки съгласно член 121, 
параграф 2 и в препоръките на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като се
отчитат и интегрираните насоки и 
националните и регионалните 
потребности;

i) набелязване на потребностите
като се имат предвид
предизвикателствата, набелязани в 
съответните специфични за 
отделните държави препоръки 
съгласно член 121, параграф 2 и в 
препоръките на Съвета, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, като се отчитат и 
интегрираните насоки и 
националните и регионалните 
потребности;

Or. en
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Изменение 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) мотивация на избора на тематични 
цели и съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като се 
отчита договорът за партньорство и 
резултатите от предварителната 
оценка;

(ii) мотивация на избора на 
тематични цели и съответстващите 
им инвестиционни приоритети, като 
се отчита договорът за партньорство 
и резултатите от предварителната 
оценка и като се вземат предвид 
потребностите за устойчиво 
развитие на държавите членки
и/или региона, когато е 
целесъобразно;

Or. en

Изменение 1358
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) мотивация на избора на тематични 
цели и съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като се 
отчита договорът за партньорство и 
резултатите от предварителната 
оценка;

ii) мотивация на избора на тематични 
цели и съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като се 
отчитат потребностите на 
съответните региони, договорът за 
партньорство и резултатите от 
предварителната оценка;

Or. de

Изменение 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) Представяне на методите на 
координиране между 
оперативните програми 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, програмите по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и програмите по
ЕФМДР, ЕЗФРСР, по Европейския 
инструмент за съседство ЕИС, по 
Европейския фонд за развитие 
(EФР) и по Инструмента за 
предприсъединителна помощ 
(ИПП) за съответните региони.

Or. fr

Изменение 1360
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) когато е приложимо, 
представяне на методите за 
координиране между 
оперативните програми
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, програмите за 
териториално сътрудничество и 
програмите по направлението за 
външна дейност на Съюза, които 
се отнасят за съответните 
региони.

Or. fr

Обосновка

За да се отчете по-добре положението на регионите, които не разполагат с 
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европейски граници, изглежда целесъобразно да се утвърдят разпоредбите, 
насърчаващи сътрудничеството в рамките на оперативните програми. Тези 
разпоредби може да дадат възможност и за подема на новаторски проекти в 
рамките на децентрализирано споразумение за сътрудничество.

Изменение 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиционните приоритети и 
съответстващите им специфични 
цели;

i) инвестиционните приоритети и 
съответстващите им специфични 
цели, в съответствие с 
различните възможности, 
определени в параграф 1 от 
настоящия член;

Or. en

Изменение 1362
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на действията, които ще 
получават подкрепа, включително 
определяне на основните целеви 
групи и — когато е целесъобразно —
конкретните целеви територии и 
типове бенефициери и планираното 
използване на финансовите 
инструменти;

iii) описание на действията, които ще 
получават подкрепа, включително 
определяне на основните целеви 
групи и — когато е целесъобразно —
конкретните целеви територии и 
планираното използване на 
финансовите инструменти;

Or. en
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Изменение 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приноса на интегрирания подход 
за териториално развитие, определен 
в договора за партньорство,
включително:

в) приноса на интегрирания подход 
за териториално развитие:

Or. en

Изменение 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 
други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ;

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР, ЕФМД, МСЕ и 
координацията с други инструменти 
за финансиране, национални и на 
Съюза, както и с ЕИБ;

Or. de

Изменение 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 
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други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ;

други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, по-
специално, когато предоставят 
структурирано сътрудничество, 
като програмата „LIFE“, както и с 
ЕИБ,;

Or. en

Обосновка

„Интегрираните проекти“ съгласно „LIFE“ са конкретен инструмент за включване 
на околната среда и климата. Те притежават потенциала да допринасят значително 
за ефективното използване на средства, за съгласуваното изпълнение на основно 
законодателство в областта на околната среда и за увеличаване на капацитета за 
усвояване на финансиране, предвидено за околната среда и климата съгласно 
политиката за сближаване и политиката в областта на селското стопанство. За да 
се осъществят на практика, потенциалните допълнителни дейности със средствата 
на ОСР трябва да се идентифицират на ранен етап.

Изменение 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията 
с други инструменти за 
финансиране, национални и на 
Съюза, както и с ЕИБ;

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между ОСР-фондове 
в рамките на една или повече от 
една приоритетни оси и
механизмите, които осигуряват 
координация между фондовете и
инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ;

Or. en

Изменение 1367
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 
други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ;

i) механизмите, с които се гарантира 
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР и ЕФМД и координацията с 
други инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ; ако това не е било определено 
в достатъчна степен в 
споразумението за партньорство;

Or. en

Изменение 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) ангажиментът за 
сътрудничество относно 
приоритетите в областта на 
околната среда и климата, поет 
от различните секторни 
администрации на национално и 
регионално равнище, води до, първо, 
идентифициране на областите, в 
които дейностите, които 
допълват интегрираните проекти 
в областта на околната среда и 
климата, могат да бъдат 
предвидени, и второ, до определяне 
на областите на финансиране, 
където използването на решения, 
методи и подходи, валидирани 
съгласно програмата „LIFE“, 
може да е от полза;

Or. en
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Обосновка

„Интегрираните проекти“ съгласно „LIFE“ са конкретен инструмент за включване 
на околната среда и климата. Те притежават потенциал да допринасят значително 
за ефективното използване на средства, за съгласуваното изпълнение на основно 
законодателство в областта на околната среда и за увеличаване на капацитета за 
усвояване на финансиране, предвидено за околната среда и климата съгласно 
политиката за сближаване и политиката в областта на селското стопанство. За да 
се осъществят на практика, потенциалните допълнителни дейности със средствата 
на ОСР трябва да се идентифицират на ранен етап.

Изменение 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
и рибарските райони и районите с 
особени териториални 
характеристики, и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
и рибарските райони и районите с 
особени териториални 
характеристики и механизмите, 
които допринасят за 
интегрираните териториални 
инвестиции (ИТИ), посочени в 
член 99 от настоящия регламент, 
включително тези, съгласно член 
12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕСФ], включително
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно подкрепа
от всеки фонд за интегрирани 
действия;

Or. en

Изменение 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно,
планиран интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
и рибарските райони и районите с 
особени териториални 
характеристики и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

ii) планиран интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
и рибарските райони и районите с 
особени териториални 
характеристики, и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

Or. en

Изменение 1371
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
и рибарските райони и районите с 
особени териториални 
характеристики, и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните, 
планинските и рибарските райони и 
районите с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
механизмите за изпълнение на 
членове 28 и 29;

Or. de

Обосновка

Поради своето естество планинските райони са изправени пред специални 
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно е 
желателно тези региони да се споменат отделно.
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Изменение 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които 
ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско 
развитие, ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […] [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

iii) Функционалните градски зони,
в които ще се изпълняват 
интегрирани действия за устойчиво, 
приобщаващо градско развитие 
съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 
№ (ЕФРР) при условие, че
местните органи или 
съществуващи органи за 
управление на функционалните 
градски зони, където 
интегрираните действия следва да 
бъдат приложени след 
предоставяне на разрешение от 
тяхна страна; ориентировъчният
размер на разпределяната годишно 
от ЕФРР подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР]и ориентировъчния размер 
на разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия
следва да се добавят;

Or. en

Изменение 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще 
се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, 

iii) индикативния списък на 
градовете и функционалните 
пространства, в които ще се 
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ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

изпълняват интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

Or. es

Изменение 1374
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще 
се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

iii) ориентировъчен списък на 
градовете и на функционалните 
области в които ще се изпълняват 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие. Този списък 
следва да бъде изготвен в 
партньорство с регионалните и 
местните органи с дължимото
внимание към 
институционалните системи на 
всяка държава членка, за да се 
гарантира справедлив достъп на 
всеки местен орган, който желае 
да приложи интегрирани мерки за 
градско развитие с ориентировъчен 
размер на разпределяната годишно 
от ЕФРР подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
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действия;

Or. it

Изменение 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъкът на градовете, в които 
ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско 
развитие, ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

iii) списък на градовете или 
критерии за подбор на градове и 
функционални градски зони, в 
които ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско 
развитие, ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [ЕФРР]и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

Or. en

Изменение 1376
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще 
се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 

iii) примерен списък на градовете, 
функционалните градски райони и 
другите функционални 
териториални области съгласно 
определените в член 14, буква б) 
подточка ii) критерии, в които ще 
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включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско, регионално 
или териториално развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
на градовете или другите 
съществуващи организации
съгласно член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № […] [ЕФРР] за 
управление на функционалните 
градски райони или другите 
функционални териториални 
области и ориентировъчния размер 
на разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

Or. de

Обосновка

Тъй като устойчивото развитие на градовете не е свързано само със самите градове, 
а се извършва още отсега в по-големи териториални категории, които включват 
например повече градове, градовете и техните околности или регионални обединения, 
и освен това има голямо разнообразие от категории на области в държавите членки, 
това трябва да се отрази в дефинирането на развиващите се територии, свързани с 
градовете.

Изменение 1377
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще 
се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително  средствата, 
делегирани за управление на
градовете съгласно член 7, параграф 

iii) списъка на градовете, в които ще 
се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие. Този 
списък следва да се изготви със 
сътрудничеството на местните и 
регионалните органи съгласно 
съответните институционални 
системи на всяка държава членка, 
за да се гарантира равен достъп на 
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2 от Регламент (ЕС) № [ЕФРР] и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

всички местни органи, които 
възнамеряват да извършват 
интегрирани действия в 
градовете; ориентировъчен размер 
на разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително  средствата, 
делегирани за управление на
градовете съгласно член 7, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № [ЕФРР], и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

Or. pt

Изменение 1378
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъкът на градовете, в които 
ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско 
развитие, ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

iii) индикативният списък на 
градовете, в които ще се изпълняват 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, ориентировъчен 
размер на разпределяната годишно 
от ЕФРР подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани 
за управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [ЕФРР] и ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
от ЕСФ подкрепа за интегрирани 
действия;

Or. en

Изменение 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) определяне на районите, в които 
ще се осъществява водено от 
местната общност развитие;

iv) определяне на районите, в които 
ще се осъществява водено от 
местната общност развитие и 
прилагането на ангажиментите 
по отношение на членове 28 и 29, 
включително ориентировъчния 
размер на разпределяната годишно 
подкрепа от всеки фонд за 
интегрирани действия;

Or. en

Изменение 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) уредбата на междурегионалните и 
транснационалните действия с 
бенефициери, намиращи се поне в 
още една държава членка;

v) уредбата на трансграничните,
междурегионалните и 
транснационалните действия с 
бенефициери, намиращи се поне в 
още една държава членка;

Or. fr

Изменение 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 

vi) приноса на планираните 
интервенции към всички форми на
макрорегионалните стратегии и 
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стратегиите за морските басейни; стратегиите за морските басейни;

Or. en

Изменение 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

vi) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни и 
към функционалните планински 
области;

Or. es

Изменение 1383
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

vi) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни и 
Алпийския регион;

Or. de

Обосновка

Алпийският регион е изправен пред особени демографски и природни 
предизвикателства и следователно има нужда от специално подпомагане от 
структурните фондове на ЕС.
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Изменение 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка via) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) определяне на области, в които 
да се подпомагат трансгранични 
инфраструктурни връзки и/или 
регионални мрежи;

Or. de

Изменение 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка via) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) приноса на интегрирания 
подход, определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са 
най-тежко засегнати от бедност, 
или на целевите групи с най-висок 
риск от дискриминация или 
изключване със специална 
насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en

Изменение 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са 
най-тежко засегнати от бедност, 
или на целевите групи с най-висок 
риск от дискриминация или 
изключване със специална 
насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако бъдат приети, препратките, за които става дума, ще трябва да бъдат 
адаптирани по съответния начин.

Изменение 1387
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони които са най-
тежко засегнати от бедност и на 
регионите, изправени пред 
демографски предизвикателства, 
или на целевите групи с най-висок 
риск от дискриминация или 
изключване със специална 
насоченост към маргинализираните 
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общности и ориентировъчния размер 
на разпределените суми;

Or. de

Изменение 1388
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
регионалните демографски 
предизвикателства и специалните 
потребности на географските 
райони, които са най-тежко 
засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en

Изменение 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
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целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
лицата с увреждания и
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en

Изменение 1390
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
районите които са най-тежко 
засегнати от бедност, или на 
регионите, които поради своето 
географско положение са 
изправени пред особени 
предизвикателства, като 
например планинските райони, или 
на целевите групи с най-висок риск 
от дискриминация или изключване 
със специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. de

Обосновка

Поради своето естество планинските райони са изправени пред специални 
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно тук е 
особено необходим интегриран подход в подпомагането посредством структурни 
фондове.
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Изменение 1391
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за 
партньорство, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) където е целесъобразно, приноса 
на интегрирания подход, определен в 
договора за партньорство, за 
работата по специалните 
потребности на географските 
райони, които са най-тежко 
засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности;

Or. en

Изменение 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) Резултатите от 
стратегическата екологична 
оценка на оперативните програми, 
извършена в съответствие с 
Директива 2001/42/ЕО;

Or. en

Изменение 1393
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за всяко предварително условие, 
определено в съответствие с 
приложение IV, което не е 
изпълнено към датата на подаване на 
договора за партньорство и 
оперативната програма, описание на 
действията с оглед изпълнение на 
предварителното условие и на 
графика за прилагането им;

ii) за всяко предварително условие, 
определено в съответствие с 
приложение IV, което не е 
изпълнено към датата на подаване на 
договора за партньорство и 
оперативната програма, описание на 
действията с оглед изпълнение на 
предварителното условие;

Or. en

Изменение 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката на оперативната 
програма и ролята на 
партньорите в изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
оперативната програма;

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
оперативната програма съгласно 
Европейския етичен кодекс, 
посочен в член 5, включително 
списък на включените партньори, 
информация относно начина, по 
който са избрани, техните 
отговорности и мнения;

Or. en

Изменение 1395
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката на оперативната 
програма и ролята на партньорите
в изпълнението, мониторинга и 
оценката на оперативната програма;

iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката на оперативната 
програма и ролята на съответните 
партньори в изпълнението на 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 1396
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите и бенефициерите със 
съответната информация съгласно 
параграф 2, буква б) за съответните 
приоритетни оси;

i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите, партньорите и 
бенефициерите със съответната 
информация съгласно параграф 2, 
буква б) за съответните приоритетни 
оси;

Or. en

Изменение 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) планираното използване на i) планираното използване на 
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техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите и бенефициерите със 
съответната информация съгласно 
параграф 2, буква б) за съответните 
приоритетни оси;

техническа помощ, възможност, 
определена в параграф 1, буква д) 
от настоящия член относно
техническа помощ, и планираните 
действия за укрепване на 
административния капацитет на 
органите, бенефициерите и 
партньорите, посочени в член 5, 
съгласно Европейския етичен 
кодекс, със съответната информация 
съгласно параграф 2, буква б) за 
съответните приоритетни оси;

Or. en

Изменение 1398
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от бенефициерите, 
и на действията, планирани с оглед 
на нейното намаляване, придружени 
от целеви стойности;

ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от бенефициерите, 
и на действията, планирани с оглед 
на нейното намаляване, придружени 
от целеви стойности и срокове;

Or. en

Изменение 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от 
бенефициерите, и на действията, 
планирани с оглед на нейното 

ii) действия, планирани с оглед 
намаляването на 
административната тежест за 
бенефициерите, придружени от 
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намаляване, придружени от целеви 
стойности;

целеви стойности;

Or. en

Изменение 1400
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от бенефициерите, 
и на действията, планирани с оглед 
на нейното намаляване, 
придружени от целеви стойности;

ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от бенефициерите, 
и, където е приложимо, на 
действията, планирани с оглед 
намаляване на 
административната тежест;

Or. en

Изменение 1401
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списък на големите проекти, за 
които очакваната стартова дата за 
изпълнението на основните работи е 
до 1 януари 2018 г.;

iii) индикативен списък на 
големите проекти, за които 
очакваната стартова дата за 
изпълнението на основните работи е 
до 1 януари 2018 г.;

Or. en

Изменение 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Андрей Ковачев
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква e) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списък на големите проекти, за 
които очакваната стартова дата за 
изпълнението на основните работи е 
до 1 януари 2018 г.;

iii) неизчерпателен списък на 
големите проекти, за които 
очакваната стартова дата за 
изпълнението на основните работи е 
до 1 януари 2018 г.;

Or. en

Изменение 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква ж) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) таблица, в която за целия период 
на програмиране за оперативната 
програма и за всяка приоритетна ос 
се посочва размерът на общия 
финансов бюджетен кредит на 
подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. 
Когато националното 
съфинансиране е съставено от 
публично и частно съфинансиране, в 
таблицата се дава ориентировъчна 
разбивка на публичния и частния 
компонент. Тя показва — с 
информативна цел —
предвижданото участие от ЕИБ;

ii) таблица, в която за целия период 
на програмиране за оперативната 
програма и за всяка приоритетна ос 
се посочва размерът на общия 
финансов бюджетен кредит на 
подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. За 
приоритетните оси, които 
засягат повече от една категория 
региони, в таблицата се посочват 
различните суми от всеки фонд и 
съответната сума за 
съфинансиране за всяка категория 
региони. За приоритетните оси, 
които съчетават един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от различни фондове 
на ОСР, в таблица следва да се 
определят сумите от всеки фонд.
Когато националното съфинансиране 
е съставено от публично и частно 
съфинансиране, в таблицата се дава 
ориентировъчна разбивка на 
публичния и частния компонент. Тя 
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показва — с информативна цел —
предвижданото участие от ЕИБ;

Or. en

Изменение 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква ж) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) планираната връзка между 
средствата от структурните 
фондове и Кохезионния фонд с други 
инструменти за финансиране на 
МСЕ;

Or. de

Изменение 1405
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква з) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) посочване на акредитиращия 
орган, управляващия орган, където е 
приложимо, на сертифициращия 
орган и на одитиращия орган;

i) посочване на управляващия орган,
където е приложимо, на 
сертифициращия орган и на 
одитиращия орган;

Or. de

Изменение 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква з) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) посочване на акредитиращия орган,
управляващия орган, където е 
приложимо, на сертифициращия орган и 
на одитиращия орган;

i) посочване на управляващия орган, 
където е приложимо, на 
сертифициращия орган и на одитиращия 
орган;

Or. en

Изменение 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква з) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) посочване на акредитиращия орган,
управляващия орган, където е 
приложимо, на сертифициращия орган и 
на одитиращия орган;

i) посочване на управляващия орган, 
където е приложимо, на 
сертифициращия орган и на одитиращия 
орган;

Or. es

Изменение 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 2 – буква з) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) определяне на процедура за 
разпределяне на средствата с 
използване и на конкурси;

Or. de

Изменение 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) описание на конкретните действия за 
отчитане при подбора на операции на 
изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, смекчаване на изменението 
на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и 
управление на риска;

i) описание на конкретните действия за 
отчитане при подбора на операции на 
изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, опазване на 
биоразнообразието, основано на 
екосистема смекчаване на изменението 
на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и 
управление на риска;

Or. en

Изменение 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) описание на конкретните действия за 
отчитане при подбора на операции на 
изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, смекчаване на изменението 
на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и 
управление на риска;

i) където е приложимо, описание на 
конкретните действия за отчитане при 
подбора на операции на изискванията за 
опазване на околната среда, ефективно 
използване на ресурсите, смекчаване на 
изменението на климата и адаптация 
към него, устойчивост при бедствия и 
превенция и управление на риска;

Or. en

Изменение 1411
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) описание на конкретните действия
за отчитане при подбора на операции
на изискванията за опазване на околната 
среда, ефективно използване на 
ресурсите, смекчаване на изменението 
на климата и адаптация към него, 
устойчивост при бедствия и превенция и 
управление на риска;

i) информация относно действията за 
отчитане на изискванията за опазване на 
околната среда, ефективно използване 
на ресурсите, смекчаване на 
изменението на климата и адаптация 
към него, устойчивост при бедствия и 
превенция и управление на риска;

Or. en

Изменение 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) описание на специалните 
действия, които следва да отчитат 
насърчаването на включването на 
всички групи, които са изправени пред 
или са в риск от бедност и социално 
изключване;

Or. en

Изменение 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
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расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст, сексуална ориентация или 
полова принадлежност по време на 
подготовката, разработването и 
изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

ii) ако е приложимо, описание на 
конкретните действия за насърчаване на 
равните възможности и предотвратяване 
на всякаква дискриминация на основата 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката, 
разработването и изпълнението на 
оперативната програма, и по-специално 
във връзка с достъпа до финансиране, 
като се имат предвид потребностите на 
различните целеви групи, изправени 
пред риск от подобна дискриминация, и 
по-специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората с 
увреждания;

Or. en



PE491.056v01-00 172/191 AM\903905BG.doc

BG

Изменение 1415
László Surján

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности, с 
цел предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация и 
избягване на възпроизводствената 
сегрегация по време на подготовката, 
разработването и изпълнението на 
оперативната програма, и по-специално 
във връзка с достъпа до финансиране, 
като се имат предвид потребностите на 
различните целеви групи, изправени 
пред риск от подобна дискриминация, и 
по-специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 1416
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия 
за насърчаване на равните възможности 
и предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 

ii) информация относно действия, 
които следва да се разгледат относно
равните възможности и предотвратяване 
на всякаква дискриминация на основата 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката, 
разработването и изпълнението на 
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програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

оперативната програма, и по-специално 
във връзка с достъпа до финансиране, 
като се имат предвид потребностите на 
различните целеви групи, изправени 
пред риск от подобна дискриминация, и 
по-специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) описание на собствения принос за 
подпомагане на инфраструктурата;

Or. de

Изменение 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — където е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции и 
описание на специалните действия, 
които са въведени с цел насърчаване 
на равенството между мъже и жени.

Or. en
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Изменение 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — където е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.

iii) ако е приложимо, описание на 
приноса ѝ за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените и 
— където е целесъобразно — уредбата, 
с която се гарантира отчитането на 
социалния аспект на пола на ниво 
оперативна програма и на ниво 
операции.

Or. en

Изменение 1420
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — където е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.

iii) информация относно приноса ѝ за 
равенството между мъжете и жените и 
— където е целесъобразно — уредбата, 
с която се гарантира отчитането на 
социалния аспект на пола на ниво 
оперативна програма и на ниво 
операции.

Or. en

Изменение 1421
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iiid (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) описание на конкретните 
действия, предприети за постигане 
на целта на ЕС за намаляване на 
бедността, като се насърчава 
социалното приобщаване на групите 
от хора в неравностойно положение и 
за намаляване на различията в целия 
Европейски съюз.

Or. it

Изменение 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за 
оперативна програма по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ държавите членки 
представят становище от 
националните структури за 
равенството относно мерките, 
посочени в точки ii) и iii).

заличава се

Or. en

Изменение 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 

Заедно с предложението за оперативна 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
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и работни места“ държавите членки 
представят становище от националните 
структури за равенството относно 
мерките, посочени в точки ii) и iii).

и работни места“ държавите членки и 
партньорите, посочени в член 5 от 
настоящия регламент, представят 
становище от националните структури 
за равенството относно мерките, 
посочени в точки i), ii) и iii).

Or. en

Изменение 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 87a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87a
Съдържание и приемане на 

макрорегионалните фондове за 
развитие по цел „Макрорегионално 

сътрудничество“
(1) Програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие е съставена от 
приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до 
тематична цел по смисъла на 
одобрената макрорегионална 
стратегия и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. 
Инвестиционните приоритети 
могат да се обединяват.
(2) Програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие определя:
а) стратегия за приноса на 
макрорегионалния фонд за 
развитие към приоритетите на 
Съюза за осигуряване на 
интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж, 
включително:
i) набелязване на потребностите 
във връзка със справянето с 
предизвикателствата, набелязани 
в специфичните за отделните 
държави препоръки и в общите 
насоки на икономическите 
политики на държавите членки и 
на Съюза съгласно член 121 
параграф 2 и в препоръките на 
Съвета, които държавите членки 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост, 
приети съгласно член 148, параграф 
4 от Договора, като се отчитат и 
националните и регионалните 
потребности;
ii) мотивация на избора на 
тематични цели и 
съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като 
се отчита договорът на групата 
държави членки за учредяване на 
макрорегионален фонд за развитие 
и резултатите от 
предварителната оценка; 
б) за всяка приоритетна ос:
i)инвестиционните приоритети и 
съответстващите им специфични 
цели;
ii) специалните и специфичните 
показатели за крайните продукти 
и резултатите, евентуално с 
посочване на базова стойност и 
количествено определени цели, в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове;
iii) описание на дейностите, които 
ще получават подкрепа, 
включително определяне на 
основните целеви групи, 
специфичните целеви територии и 
— когато е целесъобразно —
типове те бенефициери и 
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планираното използване на 
финансовите инструменти; 
iv) съответстващите категории 
интервенции, въз основа на 
номенклатура, приета от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 141, параграф 3, и 
ориентировъчно разпределение на 
планираните източници; 
в) приноса към интегрираната 
стратегия за териториално 
развитие, определен в договора на 
групата държави членки за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, включително:
i) механизмите, с които се 
гарантира координацията между 
фондовете, ЕЗФРСР и ЕФМД и 
координацията с други 
инструменти за финансиране, 
национални и на Съюза, както и с 
ЕИБ;
ii) в съответните случаи –
планиран интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и 
крайбрежните и рибарските 
райони и районите с особени 
териториални характеристики, и 
по-специално мерките за 
изпълнение на членове 28 и 29;
iii) списъка на градовете, в които 
ще се изпълняват интегрирани 
действия за осигуряване на 
устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, 
включително финансовите 
средства, делегирани за управление 
на градовете съгласно член 7, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР] и ориентировъчния размер 
на разпределяната годишно от 
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ЕСФ подкрепа за интегрирани
действия; 
iv) определяне на районите, в 
които ще се въведе ръководено от 
местната общност развитие;
v) уредбата на междурегионалните 
и транснационалните действия с 
бенефициери, намиращи се поне в 
една държава членка;
vi) приноса на планираните 
интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни; 
г) приноса към интегрираната 
стратегия, определена в договора 
на групата държави членки за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, за работата по 
специалните потребности на 
географските райони, които са 
най-тежко засегнати от бедност, 
или на целевите групи с най-висок 
риск от дискриминация или 
изключване със специална 
насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;
д) мерки за осигуряване на 
ефективното използване на 
фондовете, включително:
i) рамка на изпълнението в 
съответствие с член 19, параграф 
1; 
ii) за всяко предварително условие, 
което не е изпълнено към датата 
на подаване на договора за 
партньорство и оперативната 
програма, описание на действията 
с оглед изпълнение на 
предварителното условие, 
определено в съответствие с 
приложение V, и на графика за 
предприемане на действията; 
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iii) предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката на програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие и ролята на 
партньорите в подготовката, 
мониторинга и оценката на 
програмите на макрорегионалните 
фондове за развитие;
е) мерките, осигуряващи 
ефективното използване на 
фондовете, включително:
i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите и бенефициерите заедно 
със съответната информация 
съгласно параграф 2, буква б) за 
съответната приоритетна ос; 
ii) оценка на административната 
тежест, понасяна от 
бенефициерите, и на действията, 
планирани с оглед на нейното 
намаляване, придружени от целеви 
стойности; 
iii) списък на макрорегионалните 
проекти, за които очакваната 
стартова дата за изпълнението на 
основните работи е до 1 януари 
2018 г.; 
ж) план за финансиране с две 
таблици:
i) таблица, в която за всяка година 
в съответствие с членове 53, 110 и 
111 се посочва размерът на общия 
финансов бюджетен кредит, 
предвиден за подкрепата от всеки 
от фондовете; 
ii) таблица, в която за целия 
период на програмиране се посочва 
размерът на общия финансов 
бюджетен кредит на подкрепата 
от фондовете или от публично 
съфинансиране от държави 
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членки, които са учредили с договор 
макрорегионален фонд за развитие, 
и държави, които са се 
присъединили към договора за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие по дадената 
програма на макрорегионален фонд 
за развитие, и за всяка 
приоритетна ос и частичен 
приоритет. Когато 
финансирането включва и 
публично съфинансиране от 
държави членки, които са учредили 
с договор макрорегионален фонд за 
развитие, и държави, които са се 
присъединили към договора за 
учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, в таблицата се 
дава ориентировъчна разбивка на 
тези компоненти. Тя показва — с 
информативна цел —
предвижданото участие от ЕИБ; 
з) разпоредбите за изпълнение на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие, включително:
i) посочване на акредитиращия 
орган, управляващия орган, където 
е приложимо, на сертифициращия 
орган и на одитиращия орган;
ii) посочване на органа, към който 
Комисията прави плащания; 
(3) Всяка програма на 
макрорегионален фонд за развитие 
включва: 
(i) описание на конкретните 
действия за отчитане при подбора 
на операции на изискванията за 
опазване на околната среда, 
ефективно използване на 
ресурсите, смекчаване на 
изменението на климата и 
адаптация към това изменение, 
устойчивост при бедствия и 
превенция и управление на рискове; 
ii) описание на конкретните 
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действия за насърчаване на 
равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на 
подготовката, разработването и 
изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във 
връзка с достъпа до финансиране, 
като се имат предвид 
потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск 
от подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за 
хората с увреждания; 
iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството
между мъжете и жените и —
където е целесъобразно — описание 
на уредбата, с която се гарантира 
отчитането на социалния аспект 
на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.
Групата държави членки, която е 
учредила макрорегионален фонд за 
развитие, представя становище на 
националните структури за 
равенство относно мерките, 
посочени в точки ii) и iii), заедно с 
предложението за програма на 
макрорегионалния фонд за 
развитие по цел „Макрорегионално 
сътрудничество”.
(4) Групата държави членки, която 
е учредила с договор 
макрорегионален фонд за развитие, 
изготвя програмата на 
макрорегионалния фонд за развити 
в съответствие с образеца, приет 
от Комисията. 
Комисията приема посочения 
образец чрез актове за изпълнение. 
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Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
упомената в член 143, параграф 2.
(5) Комисията приема решение за 
одобряване на програмата на 
макрорегионалния фонд за 
развитие чрез актове за 
изпълнение.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка и в 
реалното макрорегионално сътрудничество, основано на диалог и консенсус между 
държави членки, които ще учредят с договор макрорегионален фонд за развитие, или 
на държави, които ще се присъединят към договор за учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие.

Изменение 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 10 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Or. en
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Изменение 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 10% от финансирането на 
Съюза за приоритетна ос на 
оперативна програма в случаите, 
когато приоритетната ос 
съответства на възможността, 
определена в член 87, параграф 1, буква 
б) и с ограничение до 20 % от 
финансирането на Съюза за всяка 
приоритетна ос на една оперативна 
програма в случаите, когато 
приоритетната ос съответства на 
възможността, определена в член 87, 
параграф 1, буква в), част от операция, 
разходите по която са допустими за 
подкрепа от другия фонд въз основа на 
правилата за допустимост, прилагани за 
този фонд, при условие че те са 
необходими за удовлетворителното 
изпълнение на операцията и са пряко 
свързани с нея.

Or. en

Изменение 1427
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 20% от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
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оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Or. de

Изменение 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 10 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Or. en

Изменение 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
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граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

граница от 10 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Or. es

Изменение 1430
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 15 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за 
удовлетворителното изпълнение на 
операцията и са пряко свързани с нея.

Or. en

Изменение 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 88 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по отношение на 
програми на макрорегионални фондове 
за развитие по целта 
„Макрорегионално сътрудничество“.

Or. sk

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка и в 
реалното макрорегионално сътрудничество, основано на диалог и консенсус между 
държави членки, които ще учредят с договор макрорегионален фонд за развитие, или 
на държави, които ще се присъединят към договор за учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие.

Изменение 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 3 – член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми, 
подпомагани от Кохезионния фонд, 
се съставят на национално равнище.

Оперативните програми, 
подпомагани от Кохезионния фонд, 
се съставят на национално равнище.

Критериите за допустимост 
трябва да позволяват 
изпълнението на оперативните 
програми, насочени към уязвимите 
групи, като младите хора, 
жените, имигрантите, 
засегнатите от дългосрочна 
безработица, възрастните хора, 
хората с увреждания и 
етническите малцинства, в 
рамките на цялата територия, 
независимо от референтните 
географски граници.
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Or. en

Изменение 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 89 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за допустимост трябва 
да позволяват изпълнението на 
оперативните програми, насочени 
към уязвимите групи, като младите 
хора, жените, имигрантите, 
засегнатите от дългосрочна 
безработица, възрастните хора, 
хората с увреждания и етническите 
малцинства, в рамките на цялата 
територия, независимо от 
референтните географски граници.

Or. xm

Обосновка

Действията, насочени към най-уязвимите групи, следва да бъдат допустими за 
изпълнение на територията на различни региони. Опитът с междурегионалните 
програми показва добавената стойност при интегрирането на уязвимите групи на 
междурегионално равнище.

Изменение 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 



AM\903905BG.doc 189/191 PE491.056v01-00

BG

да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която има ясно определени цели и чиято 
обща стойност надхвърля 50 000 000 
EUR („голям проект“). Финансовите 
инструменти не се считат за големи 
проекти.

да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която има ясно определени цели и чиято 
обща допустима стойност надхвърля 50 
000 000 EUR, и в случай на операции, 
които допринасят за тематичната 
цел, определена в член 9, параграф 7, 
където общата допустима стойност 
надвишава 75 000 000 EUR („голям 
проект“) Финансовите инструменти не 
се считат за големи проекти.

Or. en

Изменение 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от оперативна програма 
или оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да 
подкрепят операция, съдържаща 
серия от строителни работи, 
дейности или услуги, предназначени 
по своя характер да изпълнят 
неделима задача от точно 
икономическо или техническо 
естество, която има ясно определени 
цели и чиято обща стойност 
надхвърля 50 000 000 EUR („голям 
проект“). Финансовите инструменти 
не се считат за големи проекти.

Като част от оперативна програма,
оперативни програми или програми 
на макрорегионални фондове за 
развитие ЕФРР и Кохезионният 
фонд могат да подкрепят операция, 
съдържаща серия от работи, 
дейности или услуги, предназначени 
по своя характер да изпълнят 
неделима задача от точно 
икономическо или техническо 
естество, която има ясно определени 
цели и чиято обща стойност 
надхвърля 50 000 000 EUR („голям 
проект“). Финансовите инструменти 
не се считат за големи проекти. 
Всички макрорегионални проекти, 
подпомагани по програма на
макрорегионален фонд за развитие, 
трябва да отговарят на 
класификацията за „голям 
проект“.

Or. sk



PE491.056v01-00 190/191 AM\903905BG.doc

BG

Обосновка

Отразяване на допълнение в иновативната част от общата стратегическа рамка и в 
реалното макрорегионално сътрудничество, основано на диалог и консенсус между 
държави членки, които ще учредят с договор макрорегионален фонд за развитие, или 
на държави, които ще се присъединят към договор за учредяване на макрорегионален 
фонд за развитие, с пряк ефект върху ръста и заетостта чрез осъществяване на 
големи наднационални макрорегионални проекти.

Изменение 1436
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 
да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която има ясно определени цели и 
чиято обща стойност надхвърля 50 000 
000 EUR („голям проект“). Финансовите 
инструменти не се считат за големи 
проекти. 

Като част от оперативна програма или 
оперативни програми ЕФРР и 
Кохезионният фонд могат да подкрепят 
операция, съдържаща серия от 
строителни работи, дейности или 
услуги, предназначени по своя характер 
да изпълнят неделима задача от точно 
икономическо или техническо естество, 
която създава работни места, има 
ясно определени цели и чиято обща 
допустима стойност надхвърля 50 000 
000 EUR („голям проект“). Финансовите 
инструменти не се считат за големи 
проекти. 

Or. pt

Обосновка

При големите проекти следва да се отчита броят на създадените работни места, за 
да се покаже, че структурните фондове отдават все по-голямо предимство на 
динамизирането на икономическата дейност и създаването на работни места. Счита 
се, че ЕС следва да подкрепя само проекти, чиято допустима обща стойност е над 
50 000 000 евро, а не такива, чиято обща стойност (допустима и недопустима) 
достига тази сума. Целта е по този начин да се опрости процесът за бенефициерите.

Изменение 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller



AM\903905BG.doc 191/191 PE491.056v01-00

BG

Предложение за регламент
Част 3 – член 90 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В силно развитите региони се допуска 
подпомагане на големи проекти, ако 
техен приоритет е 
инфраструктурата в съответствие с 
член 9, параграф 7; 

Or. de


