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Изменение 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка или управляващият 
орган представя на Комисията следната 
информация за големите проекти, 
веднага след като подготвителната 
работа е завършила:

Държавата-членка, група държави-
членки, които са създали фонд за 
макрорегионално развитие, или 
управляващият орган представя на 
Комисията следната информация за 
големите проекти, веднага след като 
подготвителната работа е завършила:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1439
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание и информация относно 
инвестицията и нейното
местоположение;

б) стратегически анализ, който 
включва описание и информация 
относно инвестицията, местоположение 
и как ще помогне за стимулиране на 
икономиката и регионалното 
развитие;

Or. pt
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Обосновка

Като се има предвид, че структурните фондове имат за цел да гарантират по-голямо 
икономическо, социално и териториално сближаване между държавите-членки и 
техните региони, важно е да се разбере как големите проекти ще помогнат за 
стимулиране на икономическата активност и развитието на регионите, в които ще 
бъдат направени инвестициите.

Изменение 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация относно извършените 
проучвания за осъществимост, 
включително и анализ на вариантите, 
резултатите, и независим преглед на 
качеството;

г) информация относно извършените 
проучвания за осъществимост, 
включително и анализ на вариантите, 
резултатите, и независим преглед на 
качеството, на общественото 
въздействие в дългосрочен план, 
въздействието в дългосрочен план 
върху публичните бюджети и 
съгласуваността с устойчивото 
развитие на регионално и местно 
равнище;

Or. en

Изменение 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) анализ на разходите и ползите, 
включително икономически и финансов 
анализ и оценка на риска;

д) анализ на разходите и ползите, 
включително икономически и финансов 
анализ, анализ на прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“ и на 
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интернализацията на външните 
екологични и социални разходи, и 
оценка на риска;

Or. en

Изменение 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) анализ на въздействието върху 
околната среда, като се вземат предвид 
нуждите във връзка с приспособяването 
към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него и 
устойчивостта на бедствия;

е) анализ на въздействието върху 
околната среда в съответствие с 
Директиви 85/337/ЕИО и 97/11/ЕО, 
като се вземат предвид нуждите във 
връзка с приспособяването към 
изменението на климата и смекчаване 
на последиците от него, опазването на 
биологичното разнообразие, 
ефективността на ресурсите и 
устойчивостта на бедствия;

Or. en

Изменение 1443
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – – алинея 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) описание на начина, степента и 
резултата от участието на 
партньорите в подготовката на 
големите проекти;

Or. en
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Изменение 1444
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) описание на процеса на публична 
консултация, предложен за 
разработването и изпълнението на 
големия проект;

Or. en

Изменение 1445
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – – алинея 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) описание на начина, степента и 
резултата от участието на 
партньорите във вземането на 
решения по големия проект

Or. en

Изменение 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) описание как и до каква степен 
партньорите, упоменати в член 5, 
участват във вземането на решения 
по големите проекти, включително 
списък на участващите партньори, 
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описание как са били избрани те, 
техните задължения и виждания по 
съдържанието на програмата и 
прилагането на принципа за 
партньорство;

Or. en

Изменение 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) описание как и до каква степен е 
било отчетено мнението на 
обществеността във връзка с 
подготовката и изпълнението на 
големия проект.

Or. en

Изменение 1448
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – – алинея 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) описание на процеса на публична 
консултация, предложен за 
разработването и изпълнението на 
големите проекти

Or. en

Изменение 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя 
ориентировъчни насоки относно 
методологията, която следва да се 
използва при извършването на анализа 
на разходите и ползите, упоменат в 
буква д) по-горе, в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 143, параграф 2.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове, определящи
методологията, която следва да се 
използва при извършването на анализа 
на разходите и ползите, упоменат в 
буква д) по-горе.

Or. en

Обосновка

Приемането на методологията е мярка с общ обхват, която има за цел допълване на 
някои несъществени елементи на основния законодателен акт.

Изменение 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Списъкът се преразглежда от 
държавата-членка или от 
управляващия орган две години след 
приемането на дадена оперативна 
програма и може, по искане на 
държавата-членка, да бъде коригиран 
в съответствие с процедурата, 
определена в член 26, параграф 2, по-
специално с оглед на включването в 
него на големи проекти с очаквана 
дата на приключване преди края на 

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Големи проекти могат също да бъдат 
одобрявани и през програмния период.
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2022 г.

Or. en

Обосновка

Предвид специфичното естество на големите проекти тяхното преразглеждане от 
държавите-членки не следва да се извършва прекалено ограничително.

Изменение 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Списъкът се преразглежда от 
държавата-членка или от управляващия 
орган две години след приемането на 
дадена оперативна програма и може, по 
искане на държавата-членка, да бъде 
коригиран в съответствие с 
процедурата, определена в член 26, 
параграф 2, по-специално с оглед на 
включването в него на големи проекти с 
очаквана дата на приключване преди 
края на 2022 г.

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в неизчерпателния списък на 
големите проекти по дадена оперативна 
програма. Списъкът се преразглежда от 
държавата-членка или от управляващия 
орган две години след приемането на 
дадена оперативна програма и може, по 
искане на държавата-членка, да бъде 
коригиран в съответствие с 
процедурата, определена в член 26, 
параграф 2, по-специално с оглед на 
включването в него на големи проекти с 
очаквана дата на приключване преди 
края на 2022 г.

Or. en

Изменение 1452
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Големите проекти, представени на 2. Големите проекти, представени на 
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Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Списъкът се преразглежда от 
държавата-членка или от 
управляващия орган две години след 
приемането на дадена оперативна 
програма и може, по искане на 
държавата-членка, да бъде коригиран 
в съответствие с процедурата, 
определена в член 26, параграф 2, по-
специално с оглед на включването в 
него на големи проекти с очаквана 
дата на приключване преди края на 
2022 г.

Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Големите проекти ще могат също 
така да бъдат одобрявани по време на 
периода на програмиране. 
Предвидените за голям проект 
разходи ще могат да бъдат 
декларирани преди одобряването от 
Комисията. Големите проекти ще 
трябва да приключат преди края на 
2022 г.

Or. fr

Обосновка

Методът на одобряване по време на период на програмиране и декларирането на 
заявките за разходи преди одобрението на големите проекти от Комисията както по 
време на настоящия период има за цел да опрости и да направи по-ефективно 
тяхното изпълнение.

Изменение 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат в списъка на големите 
проекти по дадена оперативна програма. 
Списъкът се преразглежда от
държавата-членка или от 
управляващия орган две години след 
приемането на дадена оперативна 
програма и може, по искане на 
държавата-членка, да бъде коригиран 
в съответствие с процедурата, 
определена в член 26, параграф 2, по-
специално с оглед на включването в 

2. Големите проекти, представени на 
Комисията за одобрение, трябва да се 
съдържат, доколкото е възможно, в 
списъка на големите проекти по дадена 
оперативна програма. Големи проекти
могат също да бъдат одобрявани и 
през програмния период. Разходите за 
даден голям проект могат да бъдат 
обявени, преди проектът да бъде 
одобрен от Комисията. Големите 
проекти трябва да бъдат приключени
преди края на 2022 г.
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него на големи проекти с очаквана 
дата на приключване преди края на 
2022 г.

Or. en

Обосновка

Бихме искали големи проекти, представени през програмния период, да могат да 
започват, без да се изчаква одобрение от Комисията, както е предложено при 
настоящия програмен период. Призоваваме за възможност разходите да могат да 
бъдат обявявани, преди големият проект да бъде одобрен от Комисията, за да не се 
допусне забавяне в започването на дейностите.

Изменение 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 91 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Макрорегионалните проекти, 
представени за одобрение на 
Управителния съвет на фонда за 
макрорегионално развитие, трябва да 
се съдържат в списъка на 
макрорегионалните проекти, 
съдържащи се в програмата на фонда 
за макрорегионално развитие.
Групата държави-членки, създали 
фонда за макрорегионално развитие,
или Управителният съвет на фонда 
за макрорегионално развитие
проверява списъка две години след 
приемането на програмата на фонда 
за макрорегионално развитие. По 
искане на групата държави-членки 
списъкът може да бъде преразгледан 
основно с цел включване на 
макрорегионални проекти, които се 
очаква да приключат преди края на 
2022 г.

Or. sk
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Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При оценката на големи проекти 
Комисията преценява дали 
финансовият принос на фондовете би 
могъл да доведе до значителна загуба 
на работни места в съществуващи 
местоположения в Европейския съюз, 
за да се гарантирa, че общностното 
финансиране не подпомага 
преместване на предприятия в 
рамките на Съюза;

Or. de

Изменение 1456
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема чрез акт за 
изпълнение решение, не по-късно от три 
месеца след датата на подаване на 
информацията, за одобряване на даден 
голям проект в съответствие с член 91. 
Решението определя физическия обект, 
размера на сумата, към която се прилага 

2. Комисията приема чрез акт за 
изпълнение решение за одобряване на 
голям проект, не по-късно от три 
месеца след датата на подаване на 
информацията, за одобряване на даден 
голям проект в съответствие с член 91. 
Решението определя физическия обект, 
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ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос, физическите и 
финансовите показатели за мониторинг 
на постигнатия напредък и очаквания 
принос на големия проект за целите на 
съответната приоритетната ос или 
приоритетни оси. Решението за 
одобрение зависи от сключването на 
първия договор за извършване на 
строителни работи в рамките на две
години от датата на решението.

размера на сумата, към която се прилага 
ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос, физическите и 
финансовите показатели за мониторинг 
на постигнатия напредък и очаквания 
принос на големия проект за целите на 
съответната приоритетната ос или 
приоритетни оси. Решението за 
одобрение от Комисията зависи от 
сключването на първия договор за 
извършване на строителни работи или в 
случаите на дейности, извършвани в 
рамките на структури за публично-
частно партньорство, от 
подписването на договора за 
публично-частно партньорство 
между публичния орган и партньора 
от частния сектор, в рамките на три
години от датата на одобрението. След 
надлежно мотивирано искане на 
държавата-членка, по-конкретно в 
случай на забавяне, причинено от 
административни и правни 
процедури, свързани с изпълнението 
на големи проекти и проведени в 
рамките на тригодишния срок, 
Комисията има право да приеме
решение, чрез делегиран акт, за 
продължаване на срока с не повече от 
две години.

Or. en

Изменение 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема чрез акт за 
изпълнение решение, не по-късно от три 
месеца след датата на подаване на 
информацията, за одобряване на даден 
голям проект в съответствие с член 91. 

2. Комисията приема чрез акт за 
изпълнение решение, не по-късно от три 
месеца след датата на подаване на 
информацията, за одобряване на даден 
голям проект в съответствие с член 91. 
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Решението определя физическия обект, 
размера на сумата, към която се прилага 
ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос, физическите и 
финансовите показатели за мониторинг 
на постигнатия напредък и очаквания 
принос на големия проект за целите на 
съответната приоритетната ос или 
приоритетни оси. Решението за 
одобрение зависи от сключването на 
първия договор за извършване на 
строителни работи в рамките на две
години от датата на решението.

Решението определя физическия обект, 
размера на сумата, към която се прилага 
ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос, физическите и 
финансовите показатели за мониторинг 
на постигнатия напредък и очаквания 
принос на големия проект за целите на 
съответната приоритетната ос или 
приоритетни оси. Одобрението от 
Комисията съгласно член 92, 
параграф 1 и член 92, параграф 2
зависи от сключването на първия 
договор за извършване на строителни 
работи или в случаите на дейности, 
извършвани в рамките на структури 
за публично-частно партньорство, от 
подписването на договора за 
публично-частно партньорство 
между публичния орган и партньора 
от частния сектор, в рамките на три
години от датата на одобрението. След 
надлежно мотивирано искане на 
държавата-членка, по-конкретно в 
случай на забавяне, причинено от 
административни и правни 
процедури, свързани с изпълнението 
на големи проекти и проведени в 
рамките на тригодишния срок, 
Комисията има право да приеме
решение, чрез акт за изпълнение, за 
продължаване на срока с не повече от 
две години.

Or. en

Изменение 1458
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разходите, отнасящи се до големи 
проекти, могат да бъдат включвани в 
заявления за плащане след 
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представяне на даден голям проект на 
Комисията.

Or. en

Изменение 1459
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията откаже 
предоставянето на подкрепа от 
фондовете за даден голям проект, тя 
уведомява държавата-членка за 
мотивите си в срока, определен в 
параграф 2.

3. Когато Комисията откаже 
предоставянето на подкрепа от 
фондовете за даден голям проект, тя 
уведомява държавата-членка за 
мотивите си в срока, определен в 
параграф 2. След приемането на 
решението на Комисията 
заявленията за плащане трябва да 
бъдат съответно коригирани.

Or. en

Изменение 1460
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разходите, отнасящи се до големи 
проекти, не се включват в заявления 
за плащане преди приемането на 
решение за одобрение от страна на 
Комисията.

заличава се

Or. en
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Изменение 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 92 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разходите, отнасящи се до големи 
проекти, не се включват в заявления за 
плащане преди приемането на 
решение за одобрение от страна на 
Комисията.

4. Разходите, отнасящи се до големи 
проекти, могат да бъдат включени в 
заявления с искане за плащане след 
представянето на големия проект за 
одобряване от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти, които 
не се състоят от предоставяне на 
инфраструктура и се провеждат на 
отговорността на бенефициера като част 
от оперативна програма или програми. 
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие се 
договарят между държавата-членка и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
съвместния план за действие. 
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти и 
макрорегионални проекти, които не се 
състоят от предоставяне на 
инфраструктура и се провеждат на 
отговорността на бенефициера като част 
от оперативна програма, оперативни 
програми или програми за фондове за 
макрорегионално развитие. Kрайните 
продукти и резултатите от съвместния 
план за действие се договарят между 
държавата-членка или група държави-
членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
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съвместния план за действие. 
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 10 000 000 EUR 
или 20 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 10 000 000 EUR 
или 20 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска. Публичната 
подкрепа, разпределена за един 
съвместен план за действие за 
държава-членка, може да бъде в 
минимален размер на 5 000 000 EUR.

Or. en

Изменение 1464
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти, 
които не се състоят от предоставяне 
на инфраструктура и се провеждат на 
отговорността на бенефициера като част 
от оперативна програма или програми. 
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие се 
договарят между държавата-членка и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
съвместния план за действие. 
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти, които 
се провеждат на отговорността на 
бенефициера, включително местни и 
регионални органи, като част от 
оперативна програма или програми. 
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие се 
договарят между държавата-членка и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
съвместния план за действие. 
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

Or. en

Изменение 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 10 000 000 EUR 
или 20 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 5 000 000 EUR 
или 10 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

Or. en
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Изменение 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план, е в минимален 
размер на 10 000 000 EUR или 20 % от 
публичната подкрепа на оперативната 
програма или програми, в зависимост от 
това коя от двете стойности е по-ниска.

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план, е в минимален 
размер на XX XXX XXX EUR или 20 % 
от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

Or. es

Изменение 1467
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 3 – член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 10 000 000 EUR 
или 20 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 5 000 000 EUR 
или 10 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

Or. en

Изменение 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 93а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93а
Решение относно голям проект

1) Управителният съвет на фонда за 
макрорегионално развитие оценява 
макрорегионален проект въз основа на 
информацията, посочена в член 91, с 
цел да се определи дали предложеното 
предоставяне на подкрепа от 
фондовете е обосновано.
2) Управителният съвет на фонда за 
макрорегионално развитие взема 
решение не по-късно от три месеца 
след предоставянето на 
информацията, въз основа на която се 
одобрява макрорегионален проект в 
съответствие с член 91. Решението 
съдържа конкретно описание на 
проекта, сумата, покрита от 
ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос, физическите и 
финансови показатели за мониторинг 
на напредъка и очаквания принос на 
макрорегионалните проекти за 
изпълнение на целите на 
съответната приоритетна ос или 
приоритетни оси. Решението за 
одобрение зависи от сключването на 
първия договор за извършване на 
строителни работи в рамките на две 
години от датата на решението.
3) Ако Управителният съвет на 
фонда за макрорегионално развитие 
откаже предоставянето на подкрепа 
от фондовете за даден 
макрорегионален проект, той 
уведомява групата държави-членки, 
създали фонда за макрорегионално 
развитие, за мотивите си за отказа в 
срока, определен в параграф 2.
4) Разходите, отнасящи се до 
макрорегионални проекти, не се 
включват в заявления за плащане 
преди приемането на благоприятно 
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решение от страна на Управителния 
съвет на фонда за макрорегионално 
развитие.
5) Управителният съвет на фонда за 
макрорегионално развитие информира 
Комисията за своето решение.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие. 
Одобрението на макрорегионалните проекти се подчинява на специалната схема.

Изменение 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, управляващият 
орган или евентуално определена 
публичноправна организация може да 
представи предложение за съвместен 
план за действие, едновременно със или 
след представянето на съответните 
оперативни програми. Той съдържа 
всички елементи, посочени в член 95.

1. Държавата-членка или група 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие,
управляващият орган или евентуално 
определена публичноправна 
организация може да представи 
предложение за съвместен план за 
действие, едновременно със или след 
представянето на съответните 
оперативни програми и програми за 
фондове за макрорегионално развитие. 
Той съдържа всички елементи, посочени 
в член 95.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
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сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместният план за действие 
обхваща част от периода 
1 януари 2014 г.—31 декември 2022 г. 
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие дават 
основание за възстановяване само ако са 
постигнати след датата на решението за 
одобряване на съвместния план за 
действие и преди края на определения 
период за изпълнение.

2. Съвместният план за действие 
обхваща целия период на 
програмиране или част от периода 
1 януари 2014 г.—31 декември 2022 г. 
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие дават 
основание за възстановяване само ако са 
постигнати след датата на решението за 
одобряване на съвместния план за 
действие и преди края на определения 
период за изпълнение.

Or. en

Изменение 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, 
специфичните за отделните държави 
препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза съгласно 

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и програмите за фондове за 
макрорегионално развитие, и, когато е 
приложимо, специфичните за отделните 
държави препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
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член 121, параграф 2 от Договора и 
препоръките на Съвета, които 
държавите-членки следва да отчитат 
при формулирането на своите политики 
за заетост, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

държавите-членки и на Съюза съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
препоръките на Съвета, които 
държавите-членки или група държави-
членки, създали фондове за 
макрорегионално развитие, следва да 
отчитат при формулирането на своите 
политики за заетост, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, 
специфичните за отделните държави 
препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и препоръките на Съвета, 
които държавите-членки следва да 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора;

1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма;

Or. fr
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Изменение 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, 
специфичните за отделните държави 
препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
препоръките на Съвета, които 
държавите-членки следва да отчитат 
при формулирането на своите политики 
за заетост, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма, на макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за 
морските басейни, когато те имат 
значително въздействие и, когато е 
приложимо, специфичните за отделните 
държави препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
препоръките на Съвета, които 
държавите-членки следва да отчитат 
при формулирането на своите политики 
за заетост, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора;

Or. en

Обосновка

Фондовете трябва да бъдат тясно обвързани с макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, за да се осигури достатъчно разпределяне на 
средства от фондовете за тези стратегии.

Изменение 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент 
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) рамката, описваща взаимовръзката (2) рамката, описваща взаимовръзката 
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между общите и конкретните цели на 
плана за съвместно действие, етапните 
цели и целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите, както и 
предвижданите проекти или видове 
проекти;

между общите и конкретните цели на 
плана за съвместно действие, етапните 
цели и целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите, както и 
предвижданите проекти и планираните 
макрорегионални проекти или видове 
проекти и видове макрорегионални 
проекти;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията;

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията, упомената в член 
7;

Or. en

Изменение 1476
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията;

(6) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на равенството между 
мъжете и жените и предотвратяването 
на дискриминацията, когато е 
целесъобразно;

Or. en

Изменение 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаване на приобщаването на 
всички групи, които се оказват или са 
изложени на риск от изпадане в 
бедност и социално изключване;

Or. en

Изменение 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на устойчивото развитие, 
когато е целесъобразно;

(7) анализ на въздействието на 
съвместния план за действие за 
насърчаването на устойчивото развитие, 
упоменато в член 8;

Or. en
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Изменение 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) плана за финансиране по оперативни 
програми и по приоритетни оси, 
включително общия размер на 
допустимите разходи и публичната 
подкрепа.

в) плана за финансиране по оперативни 
програми или програми за фондове за 
макрорегионално развитие и по 
приоритетни оси, включително общия 
размер на допустимите разходи и 
публичната подкрепа.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1480
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 9 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) финансовото положение на 
мерките, взети за приобщаване на 
партньорите към създаването на 
съвместния план за действие, и 
ролята им при неговото изпълнение, 
последващите действия и оценката;

Or. en
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Изменение 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 95 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) мерките, които са взети или се 
планира да бъдат взети за 
приобщаване на партньорите, 
упоменати в член 5 от настоящия 
Регламент, в подготовката, 
изпълнението, оценката и контрола 
на съвместния план за действие, 
включително в ролята им на членове 
на мониторинговия комитет.

Or. en

Изменение 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 96 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията в рамките на три 
месеца след представянето на съвместен 
план за действие счете, че той не 
отговаря на изискванията за оценяване, 
тя трябва да представи пред държава-
членка коментари. Държавата-членка 
предоставя на Комисията цялата 
необходима поискана допълнителна 
информация и, когато е целесъобразно, 
преразглежда съвместния план за 
действие.

Когато Комисията в рамките на три 
месеца след представянето на съвместен 
план за действие счете, че той не 
отговаря на изискванията за оценяване, 
тя трябва да представи пред държава-
членка или групата държави-членки, 
създали фонд за макрорегионално 
развитие, коментари. Държавата-
членка или групата държави-членки, 
създали фонд за макрорегионално 
развитие, предоставя на Комисията 
цялата необходима поискана 
допълнителна информация и, когато е 
целесъобразно, преразглежда 
съвместния план за действие.

Or. sk



AM\903906BG.doc 29/174 PE491.057v01-00

BG

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 96 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че всички коментари са 
били надлежно взети предвид, 
Комисията приема решение за 
одобряване на съвместния план за 
действие, не по-късно от 6 месеца след 
представянето му от държавата-членка, 
но не преди приемането на съответните 
оперативни програми.

2. При условие че всички коментари са 
били надлежно взети предвид, 
Комисията приема решение за 
одобряване на съвместния план за 
действие, не по-късно от 6 месеца след 
представянето му от държавата-членка
или групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие, но 
не преди приемането на съответните 
оперативни програми или програми за 
фондове за макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 96 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решението, посочено в параграф 2, 
определя бенефициера и целите на 
съвместния план за действие, етапните 
цели и целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите, разходите за 
постигане на тези етапни цели и на 
целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите и плана за 
финансиране по оперативни програми и 
по приоритетни оси, включително 
общите допустими разходи и 
публичната подкрепа, периода на 
изпълнение на съвместния план за 
действие, и, когато е уместно, 
географския обхват и целевите групи на 
съвместния план за действие.

3. Решението, посочено в параграф 2, 
определя бенефициера и целите на 
съвместния план за действие, етапните 
цели и целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите, разходите за 
постигане на тези етапни цели и на 
целевите стойности за крайните 
продукти и резултатите и плана за 
финансиране по оперативни програми 
или програми за фондове за 
макрорегионално развитие и по 
приоритетни оси, включително общите 
допустими разходи и публичната 
подкрепа, периода на изпълнение на 
съвместния план за действие, и, когато е 
уместно, географския обхват и целевите 
групи на съвместния план за действие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 96 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията откаже 
отпускането на подкрепа от фондовете 
за съвместен план за действие, тя 
уведомява държавата-членка за 
мотивите си в срока, определен в 
параграф 2.

4. Когато Комисията откаже 
отпускането на подкрепа от фондовете 
за съвместен план за действие, тя 
уведомява държавата-членка или 
групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие, за 
мотивите си в срока, определен в 



AM\903906BG.doc 31/174 PE491.057v01-00

BG

параграф 2.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка или управляващият 
орган създава управителен комитет за 
съвместния план за действие, различен 
от мониторинговия комитет за 
оперативните програми. Управителният 
комитет заседава най-малко два пъти 
годишно.

Държавата-членка или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, или 
управляващият орган създава 
управителен комитет за съвместния 
план за действие, различен от 
мониторинговия комитет за 
оперативните програми или 
мониторинговия комитет за 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие. 
Управителният комитет заседава най-
малко два пъти годишно.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.
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Изменение 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 97 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът му се решава от държавата-
членка със съгласието на управляващия 
орган, при което се спазва принципът на 
партньорство.

Съставът му се решава от държавата-
членка или групата държави-членки, 
създали фонд за макрорегионално 
развитие, със съгласието на 
управляващия орган, при което се 
спазва принципът на партньорство.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 3 – член 97 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преглед на напредъка към 
постигането на етапните цели, крайните 
продукти и резултатите на съвместния 
план за действие;

a) преглед на напредъка към 
постигането на етапните цели, крайните 
продукти и резултатите на съвместния 
план за действие и предаване на 
резултатите на мониторинговия 
комитет;

Or. en

Изменение 1489
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 97 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглеждане и одобряване на всяко 
предложение за изменение на 
съвместния план за действие, с цел да се 
отчетат всички въпроси, засягащи 
работата му.

б) разглеждане и одобряване на всяко 
предложение за изменение на 
съвместния план за действие, с цел да се 
отчетат всички въпроси, засягащи 
работата му, и предаване на 
резултатите на мониторинговия 
комитет.

Or. en

Изменение 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Исканията за изменение на 
съвместните планове за действие, 
представени от държавите-членки, 
трябва да бъдат надлежно обосновани. 
Комисията преценява дали искането за 
изменение е основателно, като се отчита 
информацията, предоставена от 
държавата-членка. Комисията може да 
направи коментари, като държавата-
членка предоставя на Комисията цялата 
необходима допълнителна информация. 
Комисията приема решение относно 
искането за преразглеждане не по-късно 
от три месеца след официалното му 
представяне от държава-членка, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били 
задоволително взети предвид. 
Изменението влиза в сила от датата на 
решението, освен ако в него не е 
посочено друго.

3. Исканията за изменение на 
съвместните планове за действие, 
представени от държавите-членки или 
от група държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие,
трябва да бъдат надлежно обосновани. 
Комисията преценява дали искането за 
изменение е основателно, като се отчита 
информацията, предоставена от 
държавата-членка или от групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие. Комисията 
може да направи коментари, като 
държавата-членка или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, предоставя 
на Комисията цялата необходима 
допълнителна информация. Комисията 
приема решение относно искането за 
преразглеждане не по-късно от три 
месеца след официалното му 
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представяне от държава-членка или от 
група държави-членки, създали фонд 
за макрорегионално развитие, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били 
задоволително взети предвид. 
Изменението влиза в сила от датата на 
решението, освен ако в него не е 
посочено друго.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 98 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С финансовото управление, контрола 
и одита на съвместния план за действие 
се цели изключително проверка, че 
условията за плащане, определени в 
решението за одобряване на съвместния 
план за действие, са изпълнени.

2. С финансовото управление, контрола 
и одита на съвместния план за действие 
се цели изключително проверка, че 
условията за плащане, определени в 
решението за одобряване на съвместния 
план за действие, са изпълнени. Освен 
това заинтересованите държави-
членки или региони имат право да 
вземат решение за етапи на 
изпълнение на изискванията на даден 
съвместен план за действие и за 
прилагане на едногодишен или 
многогодишен период на плащанията.

Or. en
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Изменение 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

заличава се

Or. en

Изменение 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториално развитие Териториално развитие 1

__________________
1 Цялата глава IV „Териториално 
развитие“ се премества в част първа 
от регламента.

Or. en

Изменение 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие, инфраструктурна 
стратегия, друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

Or. de

Изменение 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

1. Когато дадена стратегия за 
устойчиво градско развитие, както е 
упоменато в член 7 от Регламент 
...[ЕФРР] или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, както 
е упоменато в член 12, параграф 1 от 
Регламент… [ЕСФ] изисква интегриран 
подход, включващ инвестиции по 
повече от една приоритетна ос на една 
или няколко оперативни програми, 
действието се провежда като 
интегрирана териториална инвестиция 
(„ИТИ“).

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че държавите-членки имат възможността да 
използват ИТИ за стратегии за устойчиво градско развитие, както е упоменато в 
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предложението за регламент за ЕФРР и за други видове стратегии за териториално 
развитие, както е упоменато в предложението за регламент за ЕСФ.

Изменение 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

1. Когато дадена стратегия за градско 
развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми или програми за 
фондове за макрорегионално развитие, 
действието се провежда като 
интегрирана териториална инвестиция 
(„ИТИ“).

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена стратегия за градско 1. Когато дадена стратегия за градско 



PE491.057v01-00 38/174 AM\903906BG.doc

BG

развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, включващ 
инвестиции по повече от една
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, действието се 
провежда като интегрирана 
териториална инвестиция („ИТИ“).

развитие или друга стратегия за 
териториално развитие или пакт, 
съгласно определението в член 12, 
параграф 1 от Регламент… [ЕСФ] 
изисква интегриран подход, както е 
упоменато в член 87, параграф 1, 
букви б), в) и г), включващ инвестиции 
по една или повече приоритетна ос на 
една или няколко оперативни програми, 
действието се провежда като 
интегрирана териториална инвестиция 
(„ИТИ“).

Or. en

Изменение 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато държави-членки и региони 
участват в макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни, ИТИ следва да бъдат в 
съответствие с тези стратегии.

Or. en

Обосновка

Фондовете трябва да бъдат тясно обвързани с макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, за да се гарантира достатъчно разпределяне на 
средства от фондовете за тези стратегии.

Изменение 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни 
програми набелязват планираните 
ИТИ и определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна 
ос към всяка ИТИ.

заличава се

Or. en

Изменение 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос 
към всяка ИТИ.

2. Съответните оперативни програми
или програми за фондове за 
макрорегионално развитие набелязват 
планираните ИТИ и определят 
ориентировъчното финансиране от 
всяка приоритетна ос към всяка ИТИ.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос 
към всяка ИТИ.

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране в рамките на всяка 
приоритетна ос или в рамките на 
участващите в планираните ИТИ 
приоритетни оси.

Or. en

Изменение 1502
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос
към всяка ИТИ.

2.Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ въз основа 
на индикативен списък на градовете,
функционалните градски или други 
функционални териториални зони, в 
които следва да се реализират ИТИ, и 
определят ориентировъчното 
финансиране към всяка ИТИ. В 
рамките на една ИТИ могат да бъдат 
комбинирани помежду им и прилагани 
инвестиционни приоритети по 
всички тематични цели съгласно чл. 
9, независимо от приоритетните оси 
на оперативните програми.

Or. de

Обосновка

С оглед съобразяване в максимална степен с една интегрирана трайна стратегия за 
развитие на градовете, регионите и териториите посредством новия инструмент 
ИТИ и за да се създаде възможност за гъвкаво реагиране в съответствие с 
изискванията за развитие на място, би следвало дефиницията на развиващите се 
градски пространства да бъде ориентирана в тази посока, а финансирането към ИТИ 
да става и без връзка с приоритетните оси на оперативните програми.
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Изменение 1503
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос 
към всяка ИТИ.

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос 
към всяка ИТИ. За изпълнението на 
ИТИ могат да бъдат използвани и 
тематични цели, които не се 
обслужват извън ИТИ.

Or. de

Обосновка

Компетентните специалисти, отговарящи за развитието на градовете, 
сигнализираха, че изпълнението на ИТИ в трите приоритетни тематични цели на 
ЕФРР е трудно осъществимо като интегрирана концепция. За да може 
интегрираното развитие да се реализира ефективно, са необходими повече 
приоритетни оси. Тъй като до 80 % от средствата са резервирани за приоритетните 
тематични цели на ЕФРР, а други около 15 % са запазени за други цели, трудно биха 
могли да бъдат включени повече приоритетни оси.

Изменение 1504
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните оперативни програми 
набелязват планираните ИТИ и 
определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна ос
към всяка ИТИ.

2. Съответните оперативни програми 
описват процедурата за избор 
относно планираните ИТИ и определят
ориентировъчното финансиране към 
всяка ИТИ.

Or. en
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Обосновка

Съобразно изменението към член 87, параграф 2, буква в, точка iii за успешното 
прилагане на политиката на сближаване на ЕС след 2013 г. на местно равнище ще се 
изисква достатъчно време по места за разработване на стратегиите за развитие, на 
които се основават ИТИ.

Изменение 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка или 
управляващият орган може да 
определи един или няколко междинни 
звена, включително местни органи, 
структури за регионално развитие 
или неправителствени организации, 
които да осъществяват управлението 
и изпълнението на ИТИ.

заличава се

Or. en

Изменение 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка или управляващият 
орган може да определи един или 
няколко междинни звена, включително 
местни органи, структури за регионално 
развитие или неправителствени 
организации, които да осъществяват 
управлението и изпълнението на ИТИ.

3. Съответните оперативни 
програми набелязват планираните 
ИТИ и определят ориентировъчното 
финансиране от всяка приоритетна 
ос към всяка ИТИ. Държавата-членка, 
групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие,
или управляващият орган може да 
определи едно или няколко междинни 
звена, включително местни органи, 
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структури за регионално развитие или 
неправителствени организации, които 
да осъществяват управлението и 
изпълнението на ИТИ.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка или управляващият 
орган може да определи един или 
няколко междинни звена, включително 
местни органи, структури за регионално 
развитие или неправителствени 
организации, които да осъществяват 
управлението и изпълнението на ИТИ.

3. Държавата-членка или управляващият 
орган може да определи един или
няколко междинни звена, включително 
местни органи, структури за регионално 
развитие, или неправителствени 
организации, или местни групи за 
действие, както е упоменато в член 
30, които да осъществяват управлението 
и изпълнението на ИТИ. Трябва да се 
гарантира съгласуваност на ИТИ с 
регионалните стратегии за 
устойчиво развитие на регионално 
равнище.

Or. en

Изменение 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка или 
съответните управляващи органи 
гарантират, че системата за 
мониторинг за оперативната 
програма предвижда набелязване на 
операциите и на крайните продукти 
по дадена приоритетна ос, 
допринасящи за дадена ИТИ.

заличава се

Or. en

Изменение 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка или съответните 
управляващи органи гарантират, че 
системата за мониторинг за 
оперативната програма предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена 
приоритетна ос, допринасящи за дадена 
ИТИ.

4. Държавата-членка, групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, или 
съответните управляващи органи 
гарантират, че системата за мониторинг 
за оперативната програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена 
приоритетна ос, допринасящи за дадена 
ИТИ.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.
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Изменение 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка или съответните 
управляващи органи гарантират, че 
системата за мониторинг за 
оперативната програма предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена 
приоритетна ос, допринасящи за
дадена ИТИ.

4. Държавата-членка или съответните 
управляващи органи гарантират, че 
системата за мониторинг за 
оперативната програма предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена ИТИ.

Or. en

Изменение 1511
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 99 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка или съответните 
управляващи органи гарантират, че 
системата за мониторинг за 
оперативната програма предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена 
приоритетна ос, допринасящи за дадена 
ИТИ.

4. Държавата-членка или съответните 
управляващи органи гарантират, че 
системата за мониторинг за 
оперативната програма предвижда 
набелязване на операциите и на 
крайните продукти по дадена 
приоритетна ос, допринасящи за дадена 
ИТИ. Ако дадена ИТИ се подпомага от 
повече от една програма или 
приоритетна ос, операциите и 
резултатите могат да бъдат 
разпределяни на равнището на ИТИ, 
без да бъдат отнасяни към 
определени приоритети.

Or. en
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Изменение 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички въпроси, които засягат 
изпълнението на оперативната 
програма;

а) всички въпроси, които засягат 
изпълнението на оперативната програма 
или на програмата за фонд за 
макрорегионално развитие;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изпълнението на големите проекти; г) изпълнението на големите проекти и 
на макрорегионалните проекти;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1514
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 100 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) действията за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените, 
равните възможности и 
недискриминацията, включително 
достъпността за хората с увреждания;

e) действията за гарантиране на 
равенството между мъжете и жените, 
равните възможности и 
недискриминацията, включително 
достъпността за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 1515
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) действията за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените, 
равните възможности и 
недискриминацията, включително 
достъпността за хората с увреждания;

e) действията за вземане под внимание
на равенството между мъжете и жените, 
равните възможности и 
недискриминацията, включително 
достъпността за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 1516
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) действия, насочени към борбата с 
бедността и насърчаване на 
социалното включване на 
категориите хора в неравностойно 
положение;

Or. it
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Изменение 1517
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) действията за насърчаване на 
устойчивото развитие;

ж) действията за вземане под внимание
на устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действията в оперативната програма, 
свързани с изпълнението на 
предварителните условия;

з) действията в оперативната програма
или в програмата за фонд за 
макрорегионално развитие, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 1 – буква и)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) финансовите инструменти. и) прилагането на финансовите 
инструменти.

Or. en

Изменение 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) годишните и окончателните доклади 
за изпълнението;

б) годишните и окончателните доклади 
за изпълнението и докладите за 
напредъка през 2017 и 2019 г.;

Or. en

Изменение 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) плана за оценка за оперативната 
програма и всяко изменение на плана;

в) плана за оценка за оперативната 
програма или за програмата за фонд за 
макрорегионално развитие и всяко 
изменение на плана;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) комуникационната стратегия за 
оперативната програма и всяко 
изменение на стратегията;

г) комуникационната стратегия за 
оперативната програма или за 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие и всяко 
изменение на стратегията;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 100 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всяко предложение за изменение на 
оперативната програма, направено от 
управляващия орган.

д) всяко предложение за изменение на 
оперативната програма или на 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие, направено 
от управляващия орган.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev
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Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изпълнение

1. До 30 април 2016 г. и до 30 април на 
всяка следваща година до и 
включително през 2022 г. държавите-
членки представят на Комисията 
годишен доклад в съответствие с член 
44, параграф 1. Докладът, представен 
през 2016 г., обхваща финансовите 
години 2014 г. и 2015 г., както и 
периода между началната дата за 
допустимостта на разходите и 31 
декември 2013 г.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни на 
всяка следваща година до и 
включително през 2022 г. държавите-
членки представят на Комисията 
годишен доклад за изпълнението в 
съответствие с член 44, параграф 1. 
Докладът, представен през 2016 г., 
обхваща финансовите години 2014 г. и 
2015 г., както и периода между 
началната дата за допустимостта на 
разходите и 31 декември 2013 г.

Or. en

Изменение 1525
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските 
райони и воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
оперативната програма;

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
развитието на териториите, 
засегнати от постоянни или сериозни 
неблагоприятни демографски или 
природни условия, устойчивото 
развитие на градските райони и 
воденото от общностите местно 
развитие в рамките на оперативната 
програма;

Or. en

Изменение 1526
Fiorello Provera
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Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските 
райони и воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
оперативната програма;

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските 
райони, развитието на териториите, 
изправени пред тежки и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, и воденото от 
общностите местно развитие в рамките 
на оперативната програма;

Or. fr

Изменение 1527
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
устойчивото развитие на градските 
райони и воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
оперативната програма;

a) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
териториалното развитие, включително 
развитието на териториите, 
засегнати от постоянни или сериозни 
неблагоприятни демографски или 
природни условия, устойчивото 
развитие на градските райони и 
воденото от общностите местно 
развитие в рамките на оперативната 
програма;

Or. en

Изменение 1528
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в осъществяването на 
действия за засилване на капацитета 
на органите на държавите-членки и 
на бенефициерите за администриране 
и използване на средствата от 
фондовете;

заличава се

Or. en

Изменение 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) напредъка в изпълнението на 
междурегионални и транснационални
действия;

в) когато е целесъобразно, напредъка в 
изпълнението на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни и на други междурегионални и 
транснационални действия;

Or. en

Обосновка

Фондовете трябва да бъдат тясно обвързани с макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, за да се гарантира достатъчно разпределяне на 
средства от фондовете за тези стратегии.

Изменение 1530
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) напредъка в изпълнението на 
междурегионални и транснационални
действия;

в) напредъка в изпълнението на 
междурегионални и транснационални 
действия, когато е целесъобразно;

Or. en

Изменение 1531
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминацията, включително 
насърчаване на достъпността за лицата с 
увреждания, и разпоредбите, въведени, 
за да се гарантира интегрирането на 
аспекта за равенството между половете 
в оперативната програма и в 
операциите;

д) специфичните действия, предприети 
за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминацията, включително 
насърчаване на достъпността за лицата с 
увреждания, и разпоредбите, въведени, 
за да се гарантира интегрирането на 
аспекта за равенството между половете 
в оперативната програма и в 
операциите, както и специфичните 
мерки, приети за борба с бедността и 
насърчаване на социалното включване 
на уязвимите групи;

Or. it

Изменение 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) мерки, предприети за насърчаване
на равните възможности на младите 
хора, за насърчаване на образованието 
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на всички млади хора в областта на 
културата и за насърчаване на равния 
достъп на младите хора до спорт, 
развлечения и почивка

Or. fr

Изменение 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действията, предприети за 
насърчаване на устойчивото развитие в 
съответствие с член 8;

е) действията, предприети за 
насърчаване на устойчивото развитие в 
съответствие с член 8, действията, 
предприети за приспособяване и борба 
с изменението на климата, 
действията, предприети за 
насърчаване на опазването и 
съхранението на околната среда, 
биоразнообразието и екосистемите.

Or. fr

Изменение 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) напредъка в изпълнението на 
действията в областта на социалните 
иновации, когато това е целесъобразно;

з) напредъка в изпълнението на 
действията в областта на социалните 
иновации и социалната икономика, 
когато това е целесъобразно;

Or. fr
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Изменение 1535
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

(и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към регионалните 
демографски предизвикателства и 
специфичните нужди на най-силно 
засегнатите от постоянни или сериозни 
неблагоприятни демографски или 
природни условия, бедност или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

Or. en

Изменение 1536
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на изправените пред тежки и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски услови географски 
райони, на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или 
изключване, като се обръща специално 
внимание на маргинализираните 
общности, включително, ако е 
целесъобразно, използваните финансови 
ресурси;
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Or. fr

Изменение 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно,
използваните финансови ресурси;

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или социално 
изключване, като се обръща специално 
внимание на маргинализираните 
общности, включително, ако е 
целесъобразно, използваните финансови 
ресурси;

Or. en

Изменение 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности и на 
хората с увреждания и включително, 
ако е целесъобразно, използваните 
финансови ресурси;
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Or. xm

Обосновка

Включването на хората с увреждания подсилва параграфа, като същевременно 
остава в съответствие с другите разпоредби на регламента.

Изменение 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности и хората 
с увреждания, включително, ако е 
целесъобразно, използваните финансови 
ресурси;

Or. en

Изменение 1540
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 

и) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
жените, маргинализираните общности 
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включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

и хората с увреждания, включително, 
ако е целесъобразно, използваните 
финансови ресурси;

Or. en

Изменение 1541
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) участието на партньорите в 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на оперативната програма.

заличава се

Or. en

Изменение 1542
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 101 – параграф 3 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(йа) прилагането на приоритетите и 
принципите на Small Business Act за 
Европа;

Or. en

Изменение 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 101а (нов)



PE491.057v01-00 60/174 AM\903906BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101а
Доклади за изпълнението по целта 

„Макрорегионално сътрудничество“
1. До 30 април 2016 г. и до 30 април на 
всяка следваща година до и 
включително през 2022 г. групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, 
представят на Комисията годишен 
доклад в съответствие с член 44, 
параграф 1. Докладът, представен 
през 2016 г., обхваща финансовите 
години 2014 г. и 2015 г., както и 
периода между началната дата за 
допустимостта на разходите и 
31 декември 2013 г.
2. В годишните доклади за 
изпълнението се излага информация 
относно:
а) изпълнението на програмата за 
фонда за макрорегионално развитие в 
съответствие с член 44, параграф 2;
б) напредъка в изготвянето и 
изпълнението на макрорегионални 
проекти и съвместни планове за 
действие.
3. В годишните доклади за 
изпълнението, представени през 
2017 г. и 2019 г., се предоставя и 
оценява информацията, изисквана по 
член 44, параграфи 3 и 4, респективно 
по член 44, параграф 2, заедно с:
в) напредъка в прилагането на 
интегрирания подход към 
макрорегионалното развитие в 
рамките на програмата за фонда за 
макрорегионално развитие;
г) напредъка в осъществяването на 
действия за засилване на капацитета 
на органите на държавите-членки и 
на бенефициерите за администриране 
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и използване на средствата от 
фондовете;
д) напредъка в изпълнението на 
междурегионални и транснационални 
действия;
е) напредъка в изпълнението на плана 
за оценка и последващите мерки във 
връзка с констатациите от 
оценките;
ж) специфичните действия, 
предприети за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените и за предотвратяване на 
дискриминацията, включително 
насърчаване на достъпността за 
лицата с увреждания, и разпоредбите, 
въведени, за да се гарантира 
интегрирането на аспекта за 
равенството между половете в 
програмата за фонда за 
макрорегионално развитие и в 
операциите;
з) действията, предприети за 
насърчаване на устойчивото 
развитие в съответствие с член 8;
и) резултатите от мерките за 
информиране и публичност относно 
фондовете, провеждани в рамките на 
комуникационната стратегия;
й) напредъка в изпълнението на 
действията в областта на 
социалните иновации, когато това е 
целесъобразно;
к) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-
висок риск от дискриминация или 
изключване, като се обръща 
специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;
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л) участието на партньорите в 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмата за фонда за 
макрорегионално развитие.
4. Годишните и окончателните 
доклади за изпълнението се изготвят 
съобразно образците, приети от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение. Съответните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, упомената в член 143, 
параграф 2.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите, и относно действителното макрорегионално 
сътрудничество, основано на диалог и консенсус между държавите-членки, които се 
съгласяват да създадат фонд за макрорегионално развитие, или държавите, които се 
присъединяват към споразумение за създаване на фонд за макрорегионално развитие.

Изменение 1544
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 102 заличава се

Предаване на финансови данни

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за 
всяка оперативна програма и по 
приоритетни оси:

а) общите допустими публични 
разходи за операциите и броя на 
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избраните за подпомагане операции;

б)общите допустими публични 
разходи за договори или други правни 
задължения, поети от 
бенефициерите в изпълнение на 
избраните за подпомагане дейности;

в) общите допустими разходи, 
декларирани от бенефициерите пред 
управляващия орган.

2. Освен това подадената на 31 
януари информация съдържа 
горепосочените данни, разбити по 
категории интервенции. За 
предаването на тази информация се 
счита, че като изпълнява 
изискването за представяне на 
финансови данни, упоменато в член 
44, параграф 2. 

3. Информацията, подадена на 31 
януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която 
държавите-членки очакват да 
представят заявления за плащане за 
текущата финансова година и за 
следващата финансова година.

4. Крайната дата за данните, 
представени съгласно настоящия 
член, е краят на месеца, предхождащ 
месеца на подаването. 

Or. de

Обосновка

Задълженията за отчетност биха били значително увеличени спрямо текущия период 
на подпомагане както по отношение на обема, така и на честотата. Това ангажира 
твърде голям капацитет и възпрепятства изпълнението по същество.

Изменение 1545
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за 
всяка оперативна програма и по 
приоритетни оси:

заличава се

a) общите допустими публични
разходи за операциите и броя на 
избраните за подпомагане операции;
б) общите допустими публични 
разходи за договори или други правни 
задължения, поети от 
бенефициерите в изпълнение на 
избраните за подпомагане дейности;
в) общите допустими разходи, 
декларирани от бенефициерите пред 
управляващия орган.

Or. en

Изменение 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма и по приоритетни 
оси:

1. До 31 януари и 31 юли 
управляващият орган предава на 
Комисията по електронен път за целите 
на мониторинга за всяка оперативна 
програма и по приоритетни оси:

Or. en
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Изменение 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган предава 
на Комисията по електронен път за 
целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма и по приоритетни 
оси:

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 
31 октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма или програма за 
фонд за макрорегионално развитие и 
по приоритетни оси:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1548
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган предава 
на Комисията по електронен път за 
целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма и по приоритетни 
оси:

1. До 30 април и 31 октомври 
управляващият орган предава на 
Комисията по електронен път за целите 
на мониторинга за всяка оперативна 
програма и по приоритетни оси:

Or. de

Обосновка

За целите на опростеното администриране и с оглед фокуса върху изпълнението на 
проектите по същество предаването на финансовите данни следва да бъде по-силно 
ориентирано към принципа на пропорционалност.
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Изменение 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 
октомври управляващият орган 
предава на Комисията по електронен 
път за целите на мониторинга за всяка 
оперативна програма и по приоритетни 
оси:

1. До 31 януари и 31 юли 
управляващият орган предава на 
Комисията по електронен път за целите 
на мониторинга за всяка оперативна 
програма и по приоритетни оси:

Or. fr

Изменение 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите допустими публични 
разходи за договори или други правни 
задължения, поети от 
бенефициерите в изпълнение на 
избраните за подпомагане дейности;

заличава се

Or. en

Изменение 1551
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това подадената на 31 заличава се
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януари информация съдържа 
горепосочените данни, разбити по 
категории интервенции. За 
предаването на тази информация се 
счита, че като изпълнява 
изискването за представяне на 
финансови данни, упоменато в член 
44, параграф 2.

Or. en

Изменение 1552
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това подадената на 31 януари
информация съдържа горепосочените 
данни, разбити по категории 
интервенции. За предаването на тази 
информация се счита, че като изпълнява 
изискването за представяне на 
финансови данни, упоменато в член 44, 
параграф 2.

2. Освен това подадената на 30 април
информация съдържа горепосочените 
данни, разбити по категории 
интервенции. За предаването на тази 
информация се счита, че като изпълнява 
изискването за представяне на 
финансови данни, упоменато в член 44, 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

За целите на опростеното администриране и с оглед фокуса върху изпълнението на 
проектите по същество предаването на финансовите данни следва да бъде по-силно 
ориентирано към принципа на пропорционалност.

Изменение 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, подадена на 31 
януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която 
държавите-членки очакват да 
представят заявления за плащане за 
текущата финансова година и за 
следващата финансова година.

заличава се

Or. en

Изменение 1554
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, подадена на 31 
януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която държавите-
членки очакват да представят заявления 
за плащане за текущата финансова 
година и за следващата финансова 
година.

3. Информацията, подадена на 30 април, 
трябва да бъде придружена от прогноза 
относно размера на сумата, за която 
държавите-членки очакват да 
представят заявления за плащане за 
текущата финансова година и за 
следващата финансова година.

Or. de

Обосновка

За целите на опростеното администриране и с оглед фокуса върху изпълнението на 
проектите по същество предаването на финансовите данни следва да бъде по-силно 
ориентирано към принципа на пропорционалност.

Изменение 1555
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 4



AM\903906BG.doc 69/174 PE491.057v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Крайната дата за данните, 
представени съгласно настоящия 
член, е краят на месеца, предхождащ 
месеца на подаването.

заличава се

Or. en

Изменение 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 102 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, подадена на 31 
януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която държавите-
членки очакват да представят заявления 
за плащане за текущата финансова 
година и за следващата финансова 
година.

3. Информацията, подадена на 
31 януари и 31 юли, трябва да бъде 
придружена от прогноза относно 
размера на сумата, за която държавите-
членки или групата държави-членки, 
създали фонд за макрорегионално 
развитие, очакват да представят 
заявления за плащане за текущата 
финансова година и за следващата 
финансова година.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 103 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченият в член 175 от Договора 
доклад на Комисията включва:

1. По-конкретно посоченият в член 175 
от Договора доклад на Комисията 
включва:

Or. en

Изменение 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 103 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, докладът включва и 
предложения за мерки и политики, 
които следва да бъдат приети с цел 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, както и за постигане на 
приоритетите на Съюза.

Or. en

Изменение 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма. 
Планът за оценка се представя на 
първото заседание на мониторинговия 
комитет. Когато един единствен 
мониторингов комитет обхваща повече 
от една оперативна програма, планът за 
оценка може да обхваща всички 
съответни оперативни програми.

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма
или програма за фонд за 
макрорегионално развитие. Планът за 
оценка се представя на първото 
заседание на мониторинговия комитет. 
Когато един единствен мониторингов 
комитет обхваща повече от една 
оперативна програма, планът за оценка 
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може да обхваща всички съответни 
оперативни програми.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1560
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма. 
Планът за оценка се представя на
първото заседание на мониторинговия 
комитет. Когато един единствен 
мониторингов комитет обхваща повече 
от една оперативна програма, планът за 
оценка може да обхваща всички 
съответни оперативни програми.

1. Управляващият орган съставя план за 
оценка за всяка оперативна програма. 
Планът за оценка се представя с първия 
доклад за изпълнението. Когато един 
единствен мониторингов комитет 
обхваща повече от една оперативна 
програма, планът за оценка може да 
обхваща всички съответни оперативни 
програми.

Or. en

Изменение 1561
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2020 г. 
управляващите органи представят на 
Комисията за всяка оперативна 
програма доклад, обобщаващ 
констатациите от оценките, 
извършени през периода на 

заличава се
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програмиране, включително оценка на 
основните крайни продукти и 
резултати от оперативната 
програма.

Or. en

Изменение 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2020 г. 
управляващите органи представят на 
Комисията за всяка оперативна 
програма доклад, обобщаващ 
констатациите от оценките, извършени 
през периода на програмиране, 
включително оценка на основните 
крайни продукти и резултати от 
оперативната програма.

2. До 31 декември 2020 г. 
управляващите органи представят на 
Комисията за всяка оперативна 
програма или програма за фонд за 
макрорегионално развитие доклад, 
обобщаващ констатациите от оценките, 
извършени през периода на 
програмиране, включително оценка на 
основните крайни продукти и резултати 
от оперативната програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 104 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията извършва последващи 3. Комисията извършва последващи 
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оценки в тясно сътрудничество с 
държавите-членки и управляващите 
органи.

оценки в тясно сътрудничество с 
държавите-членки или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, и 
управляващите органи.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и управляващите 
органи отговарят за:

1. Държавите-членки или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, и 
управляващите органи отговарят за:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването на единен уебсайт или на 
единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка 

а) създаването на единен уебсайт или на 
единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка
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и достъп до тях; или програми за фондове за 
макрорегионално развитие в 
съответните макрорегиони и достъп 
до тях;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаването на единен уебсайт или на 
единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка 
и достъп до тях;

a) създаването на единен уебсайт или на 
единен портал, предоставящ 
информация за всички оперативни 
програми в съответната държава-членка 
и достъп до тях, включително 
документи във връзка с 
програмирането, коментари, 
получени от обществеността и 
партньорите, и как те са били взети 
под внимание (включително 
обосновка, в случай че не са били 
приети);

Or. en

Изменение 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информирането на потенциалните б) информирането на потенциалните 
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бенефициери относно възможностите за 
финансиране в рамките на оперативните 
програми;

бенефициери относно възможностите за 
финансиране в рамките на оперативните 
програми или програмите за фондове 
за макрорегионално развитие;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) популяризирането сред гражданите 
на Съюза на ролята и постиженията на 
политиката на сближаване и на 
фондовете чрез информационна и 
комуникационна дейност във връзка с 
резултатите и въздействието от 
договорите за партньорство, 
оперативните програми и дейностите.

в) популяризирането сред гражданите 
на Съюза на ролята и постиженията на 
политиката на сближаване и на 
фондовете чрез информационна и 
комуникационна дейност във връзка с 
резултатите и въздействието от 
договорите за партньорство, 
оперативните програми или 
програмите за фондове за 
макрорегионално развитие и 
дейностите.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1569
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 105 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информиране на обществеността 
за развитието на програмирането и 
за очакваното развитие на всички 
имащи отношение процеси на 
публични консултации на всички 
етапи от подготовката на договора 
за партньорство и програмите;

Or. en

Изменение 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информиране на обществеността 
за развитието на програмирането, за 
очакваното развитие на всички 
имащи отношение процеси на 
публични консултации от началото 
на разработката на договорите за 
партньорство и актуализация на 
развитието най-малко веднъж на 
всеки три месеца.

Or. en

Изменение 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Институциите на ЕС и 
консултативните органи провеждат 
дейности за повишаване на 
осведомеността с цел разясняване как 
функционира политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 1572
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. информиране на обществеността 
за развитието на програмирането и 
за очакваното развитие и форма на 
всички имащи отношение процеси на 
публични консултации от началото 
на разработката на националните 
стратегии за реформи, които 
съставляват основата на договорите 
за партньорство, и актуализиране на 
развитието най-малко веднъж на 
всеки два месеца.

Or. en

Изменение 1573
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Действия за повишаване на 
осведомеността могат да се 
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предприемат от европейските 
институции и от консултативните 
органи, с цел да се обясни как работи 
политиката на сближаване, както и 
нейната добавена стойност за ЕС

Or. it

Изменение 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки с цел да се гарантира 
прозрачността на подкрепата от 
фондовете, поддържат списък на 
операциите по оперативни програми и 
по фондове, в CSV или XML формат, 
който трябва да бъде достъпен чрез 
единния уебсайт или единния портал, 
предоставящ списък и кратко описание 
на всички оперативни програми в 
съответната държава-членка.

Държавите-членки или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, с цел да се 
гарантира прозрачността на подкрепата 
от фондовете, поддържат списък на 
операциите по оперативни програми 
или програми за фондове за 
макрорегионално развитие и по 
фондове, в CSV или XML формат, който 
трябва да бъде достъпен чрез единния 
уебсайт или единния портал, 
предоставящ списък и кратко описание 
на всички оперативни програми в 
съответната държава-членка или 
програми за фондове за 
макрорегионално развитие в 
съответните макрорегиони.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1575
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 2 – алинея 1 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– на същия уебсайт държавите-
членки публикуват документи във 
връзка с програмирането за публична 
консултация, както и бележките и 
коментарите, получени от 
обществеността, включително 
партньорите и обратната 
информация по бележките и 
коментарите, включително 
обосновка, в случай че не са били 
приети.

Or. en

Изменение 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 105 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът на операциите се актуализира 
най-малко на всеки три месеца.

Списъкът на операциите се актуализира 
най-малко на всеки шест месеца.

Or. en

Изменение 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган съставя 
комуникационна стратегия за всяка 
оперативна програма. Възможно е 
създаването на обща комуникационна 

Управляващият орган съставя 
комуникационна стратегия за всяка 
оперативна програма или програма за 
фонд за макрорегионално развитие. 
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стратегия за няколко оперативни 
програми.

Възможно е създаването на обща 
комуникационна стратегия за няколко 
оперативни програми.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1578
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационната стратегия включва 
елементите, описани в приложение V, 
както и ежегодни актуализации с 
подробни данни относно планираните 
действия за информиране и публичност, 
които следва да бъдат осъществени.

Комуникационната стратегия включва 
елементите, описани в приложение V, с 
подробни данни относно планираните 
действия за информиране и публичност, 
които следва да бъдат осъществени.

Or. en

Изменение 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационната стратегия се 
обсъжда и одобрява на първото 
заседание на мониторинговия комитет 
след приемането на оперативната 
програма.

Комуникационната стратегия се 
обсъжда и одобрява на първото 
заседание на мониторинговия комитет 
след приемането на оперативната 
програма или на програмата за фонд 
за макрорегионално развитие.

Or. sk
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Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1580
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко преразглеждане на 
комуникационната стратегия се обсъжда 
и одобрява от мониторинговия 
комитет.

Всяко преразглеждане на 
комуникационната стратегия се обсъжда 
от мониторинговия комитет.

Or. en

Изменение 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управляващият орган информира 
мониторинговия комитет за всяка 
оперативна програма, най-малко веднъж 
годишно, за постигнатия напредък по 
прилагането на комуникационната 
стратегия и за своята оценка на 
резултатите.

3. Управляващият орган информира 
мониторинговия комитет за всяка 
оперативна програма или програма за 
фонд за макрорегионално развитие, 
най-малко веднъж годишно, за 
постигнатия напредък по прилагането 
на комуникационната стратегия и за 
своята оценка на резултатите.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1582
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управляващият орган информира 
мониторинговия комитет за всяка 
оперативна програма, най-малко веднъж 
годишно, за постигнатия напредък по 
прилагането на комуникационната 
стратегия и за своята оценка на 
резултатите.

3. Управляващият орган информира 
мониторинговия комитет за всяка 
оперативна програма, най-малко веднъж 
годишно, за постигнатия напредък по 
прилагането на комуникационната 
стратегия.

Or. en

Изменение 1583
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107 заличава се
Длъжностни лица за информацията 
и комуникацията и мрежи на тези 
длъжностни лица
1. Всяка държава-членка определя 
длъжностно лице за информацията и 
комуникацията, което да координира 
информационните и комуникационни 
дейности във връзка с един или 
няколко фонда и да информира 
съответно Комисията.
2. Длъжностното лице за 
информацията и комуникацията 
координира и председателства 
заседанията на национална мрежа от 
комуникационни експерти по въпроси, 
свързани с фондовете, включително 
със съответните програми за 
европейско териториално 
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сътрудничество, създаването и 
поддръжката на уебсайта или 
интернет портала, упоменат в 
приложение V, и задължението за 
представяне на преглед относно 
мерките за комуникация, предприети 
на национално равнище.
3. Всеки управляващ орган определя 
едно лице, което да отговаря за 
информирането и публичността на 
равнището на оперативната 
програма и информира Комисията за 
определения отговорник.
4. Мрежите на ниво Съюза, 
включващи членовете, определени от 
държавите-членки и управляващите 
органи, се създават от Комисията, за 
да се осигури обменът относно 
резултатите от изпълнението на 
комуникационните стратегии, 
обменът на опит по отношение 
изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

Or. en

Изменение 1584
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя 
длъжностно лице за информацията и 
комуникацията, което да координира 
информационните и комуникационни 
дейности във връзка с един или няколко 
фонда и да информира съответно 
Комисията.

1. Всяка държава-членка определя 
длъжностно лице за информацията и 
комуникацията, което да координира с 
партньорите на съответното 
равнище информационните и 
комуникационни дейности във връзка с 
един или няколко фонда и да 
информира съответно Комисията.

Or. en
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Изменение 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя 
длъжностно лице за информацията и 
комуникацията, което да координира 
информационните и комуникационни 
дейности във връзка с един или няколко 
фонда и да информира съответно 
Комисията.

1. Всяка държава-членка или всяка 
група държави-членки, създали 
фондове за макрорегионално развитие, 
определя длъжностно лице за 
информацията и комуникацията, което 
да координира информационните и 
комуникационни дейности във връзка с 
един или няколко фонда и да 
информира съответно Комисията.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Длъжностното лице за информацията 
и комуникацията координира и 
председателства заседанията на 
национална мрежа от комуникационни 
експерти по въпроси, свързани с 
фондовете, включително със 
съответните програми за европейско 
териториално сътрудничество, 
създаването и поддръжката на уебсайта 
или интернет портала, упоменат в 
приложение V, и задължението за 

2. Длъжностното лице за информацията 
и комуникацията координира и 
председателства заседанията на 
национална мрежа от комуникационни 
експерти по въпроси, свързани с 
фондовете, включително със 
съответните програми за европейско 
териториално сътрудничество, 
създаването и поддръжката на уебсайта 
или интернет портала, упоменат в 
приложение V, и задължението за 
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представяне на преглед относно мерките 
за комуникация, предприети на 
национално равнище.

представяне на преглед относно мерките 
за комуникация, предприети на 
национално равнище. Длъжностното 
лице за информацията и 
комуникацията координира и 
председателства заседанията на 
макрорегионална мрежа от 
комуникационни експерти по въпроси, 
свързани с фондовете, създаването и 
поддръжката на уебсайта или 
интернет портала, упоменат в 
приложение V, и задължението за 
представяне на преглед относно 
мерките за комуникация, предприети 
на макрорегионално равнище.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки управляващ орган определя 
едно лице, което да отговаря за 
информирането и публичността на 
равнището на оперативната програма и 
информира Комисията за определения 
отговорник.

3. Всеки управляващ орган определя 
едно лице, което да отговаря за 
информирането и публичността на 
равнището на оперативната програма 
или на равнището на програмата за 
фонда за макрорегионално развитие и 
информира Комисията за определения 
отговорник.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 
членовете, определени от държавите-
членки и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 
членовете, определени от държавите-
членки и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

Всеки управляващ орган ще използва 
активно центровете Европа 
Директно от информационната 
мрежа на ЕС при изпълнение на 
информационните и комуникационни 
дейности на местно и регионално 
ниво.

Or. it

Обосновка

Потвърждава се важността на центровете Европа Директно като полезен 
инструмент на управляващите органи за разпространение на информационната и 
комуникационна дейност по структурните фондове.

Изменение 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 
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членовете, определени от държавите-
членки и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

членовете, определени от държавите-
членки, групите държави-членки, 
създали фондове за макрорегионално 
развитие, и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 109 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническата помощ е под формата 
на приоритетна ос, финансирана само 
по един фонд, в рамките на 
оперативната програма или на 
специална оперативна програма.

2. Техническата помощ е под формата 
на част от приоритетна ос или 
приоритетна ос в рамките на 
оперативната програма или на 
специална оперативна програма.

Or. en

Изменение 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 109а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 109а
Техническа помощ на група държави-

членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие

1. Всеки от фондовете може да 
финансира операции за техническа 
помощ, които отговарят на 
критериите за допустимост на някой 
от останалите фондове. Размерът на 
финансовите средства, разпределени 
за техническа помощ, е ограничен до 
4 % от общия размер на средствата, 
разпределени за програмите за 
фондове за макрорегионално развитие 
по всяка категория региони по целта 
„Макрорегионално сътрудничество“.
За целите на схемата за безвъзмездна 
помощ в подкрепа на 
конкурентоспособността и 
заетостта размерът на финансовите 
средства, разпределени за техническа 
помощ, се увеличава с още 6 % от 
общия размер на средствата, 
разпределени за програмите за 
фондове за макрорегионално развитие 
по всяка категория региони по целта 
„Макрорегионално сътрудничество“.
2. Техническата помощ е под 
формата на приоритетна ос, 
финансирана само по един фонд, в 
рамките на програма за фонд за 
макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите. В съответствие с Европейския съвет от 
30 януари 2012 г. Съюзът и държавите-членки трябва да модернизират икономиките 
си и да повишат конкурентоспособността, за да се гарантира устойчив растеж. 
Съюзът и държавите-членки ще прилагат последователен подход на широка основа, 
който комбинира интелигентни инвестиции, поддържане на фискална консолидация и 
структурни мерки за бъдещ растеж и заетост.



AM\903906BG.doc 89/174 PE491.057v01-00

BG

Изменение 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма се 
определят ставката на съфинансиране и 
максималният размер на подкрепата от 
фондовете за всяка приоритетна ос.

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма или 
програма за фонд за макрорегионално 
развитие се определят ставката на 
съфинансиране и максималният размер 
на подкрепата от фондовете за всяка 
приоритетна ос.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма се 
определят ставката на съфинансиране и 
максималният размер на подкрепата от 
фондовете за всяка приоритетна ос.

1. В решението на Комисията за 
приемане на оперативна програма се 
определят ставката на съфинансиране и 
максималният размер на подкрепата от 
всеки от фондовете за всяка 
приоритетна ос.

Or. en
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Изменение 1594
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Когато се изисква държавно 
съфинансиране, то може да бъде 
заместено и от частни инвеститори.

Or. de

Изменение 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За програмите по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
решенията на Комисията, посочени в 
параграфи 1 и 2, се изпълняват на 
ниво оперативна програма, а не 
нивото на всяка приоритетна ос.

Or. fr

Изменение 1596
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос на оперативните 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ не може да 
надвишава

Ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос на оперативните 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ принципно, 
тоест с изключение на отделни 
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оправдани случаи, съгласувани с 
Европейската комисия, не може да 
надвишава

Or. de

Обосновка

В много случаи финансирането се проваля, тъй като отделни общини не са в 
състояние да изплатят своя финансов принос. С оглед на това се явява необходимост 
от осигуряване на гъвкавост в отделни случаи, при съгласуване с Европейската 
комисия.

Изменение 1597
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос на оперативните 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ не може да 
надвишава

Ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос на оперативните 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ принципно не 
може да надвишава

Or. de

Изменение 1598
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 85 % за Кохезионния фонд; a) 75 % за Кохезионния фонд;

Or. en

Обосновка

Максималната ставка на съфинансиране трябва да бъде ограничена до 75 % за 
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Кохезионния фонд. Истинското собствено финансиране е най-добрата гаранция за 
ангажираността на регионите и държавата-членка с качеството и резултатите на 
политиката на сближаване и с доброто финансово управление.

Изменение 1599
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 85 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, чийто среден БВП 
на глава от населението за периода 
2007—2009 г. е бил под 85 % от средния 
за ЕС—27 през същия период и за най-
отдалечените региони;

б) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, чийто среден БВП 
на глава от населението за периода 
2007—2009 г. е бил под 85 % от средния 
за ЕС—27 през същия период и за най-
отдалечените региони;

Or. en

Обосновка

Максималната ставка на съфинансиране трябва да бъде ограничена до 75 %. 
Истинското собствено финансиране е най-добрата гаранция за ангажираността на 
регионите и държавата-членка с качеството и резултатите на политиката на 
сближаване и с доброто финансово управление.

Изменение 1600
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 80 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
упоменатите в буква б), които отговарят 
на критериите за преходния режим на 
Кохезионния фонд към 1 януари 2014 г.;

в) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
упоменатите в буква б), които отговарят 
на критериите за преходния режим на 
Кохезионния фонд към 1 януари 2014 г.;

Or. en
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Обосновка

Максималната ставка на съфинансиране трябва да бъде ограничена до 75 %. 
Истинското собствено финансиране е най-добрата гаранция за ангажираността на 
регионите и държавата-членка с качеството и резултатите на политиката на 
сближаване и с доброто финансово управление.

Изменение 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава 
от населението за периода 
2007-2013 г. е бил под 75 % от средния 
за ЕС—25 през референтния период, 
но чийто БВП на глава от 
населението е над 75 % от средния 
БВП за ЕС—27;

заличава се

Or. en

Изменение 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 
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глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27.

глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27, а също така и 
за регионите, които по схемата 
„phasing out“ са били подпомагани по 
конвергенционната цел в периода 
2007-2013 г.;

Or. de

Изменение 1603
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава 
от населението за периода 
2007-2013 г. е бил под 75 % от средния
за ЕС—25 през референтния период, 
но чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27;

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, които в периода 2007-
2013 г. са подпомагани по 
конвергенционната цел, включително 
регионите, които в същия период са 
подпомагани като региони по схемата 
„phasing out“съгласно чл. 8, параграф 1 
от Регламент № 1083/2006, чийто 
БВП на глава от населението е бил 
над 75 % от средния за ЕС-27;

Or. de

Обосновка

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.
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Изменение 1604
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27;

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007-2013 г. е 
бил под 75 % от средния за ЕС—25 през 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е над 75 % от 
средния БВП за ЕС—27 и за регионите, 
които са били допустими за 
финансиране под формата на 
преходна подкрепа съгласно член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета;

Or. en

Изменение 1605
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, чийто БВП на глава 
от населението за периода 
2007-2013 г. е бил под 75 % от средния
за ЕС—25 през референтния период, 
но чийто БВП на глава от населението е 
над 75 % от средния БВП за ЕС—27;

г) 75 % за по-слабо развитите региони 
на държавите-членки, различни от 
посочените в букви б) и в), както и за 
всички региони, които в периода 
2007-2013 г. са били подпомагани по 
цел Конвергенция, чийто БВП на 
глава от населението е бил над 75 % 
от средния БВП за ЕС—27;

Or. de
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Обосновка

За да се избегнат неоправдани затруднения и статистически отклонения, трябва да 
се предвиди преходна норма.

Изменение 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 60 % за регионите в преход, 
различни от посочените в буква г);

заличава се

Or. de

Изменение 1607
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отделни оправдани случаи 
ставката на кофинансиране на ЕС по 
отделните приоритетни оси на 
оперативните програми в рамките на 
целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“ може да бъде 
увеличавана от регионите след 
съгласуване с Комисията.

Or. de

Изменение 1608
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %. За оперативните програми по 
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“, където поне един 
участник е от държава-членка, 
чийто среден БВП на глава от 
населението за периода 2001–2003 г. е 
бил под 85 % от средния за ЕС–25 през 
същия период, приносът на ЕФРР не 
може да надвишава 85 % от 
допустимите разходи. За всички други 
оперативни програми приносът на 
ЕФРР не може да надвишава 75 % от 
допустимите разходи, съфинансирани 
от ЕФРР. Подкрепата от фондовете 
на нивото на всяка приоритетна ос се 
определя, като се гарантира спазване 
на максималния размер на подкрепата 
от фондовете и максималната 
ставка на приноса на всеки фонд, 
определени на нивото на всяка 
оперативна програма.

Or. pt

Изменение 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %.
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Or. en

Изменение 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото
на всяка приоритетна ос на
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %. За програми с участието на по-
слабо развити региони ставката на 
съфинансиране може да бъде 
увеличена с още десет процентни 
пункта (до 85 %).

Or. en

Изменение 1611
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %.

Or. en

Изменение 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %.

Or. en

Изменение 1613
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
85 %.

Or. en

Изменение 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
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сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %, с изключение на най-слабо 
развитите региони, определени в член 
82, параграф 2, буква а) и най-
отдалечените региони, определени в 
член 349 от Договора, за които 
максималната ставка е 85 %.

Or. fr

Изменение 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %. За най-отдалечените региони не 
може да надвишава 85%.

Or. es

Изменение 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Or. fr
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Изменение 1617
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %.

Ставката на съфинансиране на нивото 
на всяка приоритетна ос на 
оперативните програми по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ не може да надвишава 
75 %. За програми, свързани с най-
отдалечените региони, ставката на 
съфинансиране не може да надвишава 
85 %.

Or. pt

Обосновка

Поради техните икономически и социални условия, ясно определени в член 349 от 
Договора, най-отдалечените региони следва да се възползват от 10 % повече средства 
в сравнение с други региони на ЕС.

Изменение 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените 
средства в съответствие с член 84, 
параграф 1, буква д), не може да 
надвишава 50 %.

заличава се

Същaта ставка на съфинансиране се 
прилага за допълнително 
разпределените средства по член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [Регламент за ETC]



PE491.057v01-00 102/174 AM\903906BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 
в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д) не може да надвишава 50 %.

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 
в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д) ще бъде 85%.

Or. es

Изменение 1620
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 
в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д), не може да надвишава 50 %.

Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства 
в съответствие с член 84, параграф 1, 
буква д), не може да надвишава 85 %.

Or. pt

Обосновка

Справедливо е да се стандартизира ставката на съфинансиране за специфичните 
допълнително разпределени средства за по-слабо развитите региони, регионите в 
преход и по-силно развитите региони. Освен това в член 110, параграф 3, буква б) вече 
се посочва, че ставката на съфинансиране за най-отдалечените региони следва да 
бъде 85 %, и следва да има единство между обичайните средства за регионите и 
специфичните допълнително разпределени средства.

Изменение 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато всички 
дейности по дадена приоритетна ос се 
изпълняват посредством финансови 
инструменти или посредством водено 
от общностите местно развитие.

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато всички 
дейности по дадена приоритетна ос се 
изпълняват посредством финансови 
инструменти или посредством 
териториални инструменти за 
подпомагане на местното развитие
(ИТИ, съвместни планове за действие 
или водено от общностите местно 
развитие).

Or. en

Изменение 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато всички 
дейности по дадена приоритетна ос
се изпълняват посредством финансови 
инструменти или посредством водено от 
общностите местно развитие.

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато 50% от 
ресурсите, които допринасят за 
инвестиционен приоритет, се 
изпълняват посредством финансови 
инструменти или посредством водено от 
общностите местно развитие.

Or. es

Обосновка

Смята се, че условието за изпълнение на всички дейности по приоритетна ос чрез 
финансови инструменти за ползване на увеличение от 10 процентни пункта в 
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ставката за съфинансиране може да се окаже много ограничаващо и да е подходящо 
смекчаване с установяване на по-свободен процент на ниво инвестиционен приоритет.

Изменение 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато всички 
дейности по дадена приоритетна ос се 
изпълняват посредством финансови 
инструменти или посредством водено 
от общностите местно развитие.

5. Максималната ставка на 
съфинансиране по параграф 3 на ниво 
приоритетна ос се увеличава с десет 
процентни пункта, когато всички 
дейности по дадена приоритетна ос се 
изпълняват посредством водено от 
общностите местно развитие.

Or. en

Изменение 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 
отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията. 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
други средства.

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 
отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията или 
институциите, посочени в член 33, 
параграф 4, буква б), подточка ii). 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
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други средства.

Or. de

Обосновка

Равнопоставеност, недопускане на дискриминация по отношение на финансови 
инструменти, създадени от държави-членки.

Изменение 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 
отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията. 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
други средства.

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 
отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията 
само в случаите, упоменати в член 22. 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
други средства.

Or. en

Изменение 1626
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 

7. В рамките на една оперативна 
програма е възможно създаването на 
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отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията. 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
други средства.

отделна приоритетна ос със ставка на 
съфинансиране в размер до 75 %, за 
подкрепа на операции, изпълнявани 
посредством финансови инструменти, 
създадени на ниво ЕС и пряко или 
непряко управлявани от Комисията. 
Когато за целта е създаден отделен 
приоритет, подкрепата по тази ос не 
може да бъде осъществявана с никакви 
други средства.

Or. en

Обосновка

Максималната ставка на съфинансиране трябва да бъде ограничена до 75 %. 
Истинското собствено финансиране е най-добрата гаранция за ангажираността на 
регионите и държавата-членка с качеството и резултатите на политиката на 
сближаване и с доброто финансово управление.

Изменение 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 110 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Ставката на съфинансиране на 
ниво всяка приоритетна ос на 
програмите за фондове за 
макрорегионално развитие по целта 
„Макрорегионално сътрудничество“ 
може да бъде 100 %.

Or. sk

Обосновка

Поради комбинацията от различни стратегически цели на Съюза (европейска 
интеграция, конкурентоспособност, фискална консолидация, поддържане на растежа 
и заетостта), необходимо е макрорегионалните проекти, изпълнявани в рамките на 
приоритетните програми за фондове за макрорегионално развитие, да могат да се 
финансират като големи проекти на територията на най-малко четири държави-
членки от одобрената макрорегионална стратегия и заедно със схемата за 
безвъзмездна помощ да се насърчат конкурентоспособността и заетостта на 100 %.
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Изменение 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид специфичните пропуски, 
които трябва да бъдат коригирани;

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид специфичните пропуски при 
постигането на целите на водещите 
инициативи от стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) обхващането на най-
отдалечените региони, определени в 
член 349 от Договора

Or. fr

Изменение 1630
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 3a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Икономически и финансово 
самостоятелен капацитет за 
изпълнение на операцията, като 
операции, генериращи приходи, с по-
висока ставка на съфинансиране 
следва да бъдат предпочетени пред 
операции, които не генерират 
приходи;

Or. de

Обосновка

Някои транспортни предприятия са длъжни постоянно да генерират приходи, докато 
за други такова задължение не съществува. Вследствие от прилагането на това 
правило една и съща ставка на съфинансиране от ЕС би довела до предоставяне на 
повече средства от ЕС като цяло за проекти, които и без това се финансират изцяло 
или почти изцяло публично, докато проекти, които генерират приходи, ще получават 
по-малко средства от ЕС в сравнение с тях.

Изменение 1631
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване на уязвимите групи, 
особено посредством интегрирано 
сближаване за активно приобщаване;

Or. it

Изменение 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) островни държави-членки допустими 
за финансиране по Кохезионния фонд
и други острови, с изключение на тези, в 
които се намира столицата на държава-
членка или които имат постоянна връзка 
с континента;

а) малки островни държави-членки и 
други острови, с изключение на тези, в 
които се намира столицата на държава-
членка или които имат постоянна връзка 
с континента;

Or. en

Изменение 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква в) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– в такива райони таванът на 
ставките на съфинансирането, 
определен в член 110.3, може да бъде 
вдигнат с 10 % до максимален таван 
от 80 %.

Or. en

Изменение 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) други райони с много 
неблагоприятни демографски условия.

Or. en
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Изменение 1635
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) отдалечените гранични градове;

Or. es

Обосновка

В зоните със сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия 
трябва да се включат отдалечените гранични градове.

Изменение 1636
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) други райони със сериозни и 
постоянни неблагоприятни 
демографски условия.

Or. pt

Изменение 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) други зони, засегнати от сериозни 
демографски предизвикателства.

Or. es
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Изменение 1638
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) други зони, засегнати от сериозни 
демографски предизвикателства.

Or. es

Обосновка

Трябва да се включат регионите, които са засегнати от сериозни демографски 
проблеми като постепенно или внезапно намаляване на населението, застаряване на 
населението, демографско разпръскване или спад на раждаемостта.

Изменение 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) региони, които са силно уязвими в 
демографско отношение

Or. en

Обосновка

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in член 111, параграф 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.
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Изменение 1640
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такива райони таванът на 
ставките на съфинансирането, 
определен в член 110.3, може да бъде 
вдигнат с 10 % до максимален таван 
от 80 %.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на ставката на съфинансирането ще помогне на тези райони да 
превъзмогнат ограниченията, свързани с особеното им постоянно географско и 
демографско положение, и в същото време ще им позволи да използват потенциала си 
за развитие.

Изменение 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези зони максималната граница на 
процентите за съфинансиране, 
установена в чл. 110.3, може да се 
увеличи с 10% до максимална граница 
от 80%.

Or. es

Изменение 1642
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 111 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони, изправени пред други тежки и 
продължителни демографски 
предизвикателства, като например 
трайно негативно миграционно салдо 
или намаляване на общото население 
с най-малко 15 % до 2025 г.

Or. de

Обосновка

За измерване би могъл да послужи индексът за демографска уязвимост 2020.

Изменение 1643
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Част 3 – член 111a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111a
Максимално равнище на 

трансферите от фондове
За да се допринесе за целите за 
достатъчно съсредоточаване на 
финансирането за сближаване върху 
най-слабо развитите региони и 
държави-членки и за намаляване на 
разликите в средните обеми помощ на 
глава от населението, които са 
следствие от прилагането на тавани, 
максималното равнище на 
трансферите от фондовете за всяка 
отделна държава-членка съгласно 
настоящия Регламент ще бъде, както 
следва:
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е по-малък от 40 % от 
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средния за ЕС—27: 3,7893 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 40 %, но е по-малък от 50 % от 
средния за ЕС—27: 3,7135 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 50 %, но е по-малък от 55 % от 
средния за ЕС—27: 3,6188 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 55 %, но е по-малък от 60 % от 
средния за ЕС—27: 3,5240 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 60 %, но е по-малък от 65 % от 
средния за ЕС—27: 3,4293 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 65 %, но е по-малък от 70 % от 
средния за ЕС—27: 3,3346 % от 
техния БВП
— за държави-членки, чиито среден 
БНД на глава от населението за 
периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
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паритет на покупателната 
способност) е равен на или по-голям 
от 70 %, но е по-малък от 75 % от 
средния за ЕС—27: 3,2398 % от 
техния БВП
— след това максималното равнище 
на трансферите се намалява с 0,09 
процентни пункта от БВП за всяко 
нарастване с 5 процентни пункта на 
средния БНД на глава от населението 
за периода XXXX—XXXX г. (измерен с 
паритет на покупателната 
способност) в сравнение със средния 
за ЕС—27.

Or. en

Обосновка

Максималното равнище за подпомагане от фондовете следва да бъде разграничено 
съобразно равнището на развитие на държавите-членки. Разпоредбите за настоящия 
период на програмиране следва да останат в сила. Тригодишният референтен период 
(например 2007—2009 г.) следва да се определя въз основа на най-новите налични 
данни.

Изменение 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
системите за управление и контрол на 
оперативните програми са установени в 
съответствие с членове 62 и 63.

1. Държавите-членки гарантират, че 
системите за управление и контрол на 
оперативните програми са установени в 
съответствие с членове 62 и 63. 
Държавите-членки следва да 
осигурят спазването на общите 
принципи на пропорционалност 
(параграф 4.5) и намаляване на 
административната тежест 
(параграф 4.10).

Or. de
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Изменение 1645
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Те съобщават за 
тези нередности на Комисията и я 
информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и съдебни 
производства.

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Последващи 
мерки и възстановяване на 
неправомерно предоставени средства 
могат да не бъдат предприемани, 
когато те не надвишават сумата от 
400 EUR във всеки отделен случай. 
Същото важи и за дължимите върху 
тях лихви. Тези суми не се приспадат 
в декларацията за разходите. Те 
съобщават за тези нередности на 
Комисията и я информират редовно за 
напредъка на свързаните 
административни и съдебни 
производства.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на минимална граница е желателно с оглед намаляване на 
административните разходи.

Изменение 1646
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
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възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Те съобщават за 
тези нередности на Комисията и я 
информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и съдебни 
производства.

възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Когато в 
отделни случаи неправомерно 
предоставените средства от 
фондовете, като например вследствие 
от грешки при закръгляване и 
изчисляване или разходи, които не 
отговарят на условията за 
финансиране, не надвишават сумата
от 250 EUR, възстановяване и 
последващи мерки могат да не се 
предприемат. Тази минимална 
граница важи и за дължимите лихви, 
ако предполагаемият им размер не 
надвишава 250 EUR. Тези суми не се 
приспадат от декларираните разходи 
в декларациите за разходите. Те 
съобщават за тези нередности на 
Комисията и я информират редовно за 
напредъка на свързаните 
административни и съдебни 
производства.

Or. de

Обосновка

С оглед опростяването на правилата, опростяването на административните 
процедури и спазването на принципа на пропорционалност е необходимо да се въведе 
минимална граница за възстановяване на субсидии.

Изменение 1647
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Те съобщават за 
тези нередности на Комисията и я 

Държавите-членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Когато в 
отделни случаи неправомерно 
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информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и съдебни 
производства.

предоставените средства от фонда 
(например разходи, които не 
отговарят на изискванията за 
финансиране, грешки при закръгляване 
и изчисляване) не надвишават сумата 
от 250 EUR, възстановяване и 
последващи мерки могат да не се 
предприемат. Същото важи и за 
дължимите върху тях лихви, ако се 
предполага, че размерът им няма да 
нахвърли 250 EUR. Тези суми не се 
приспадат от декларираните разходи 
в декларациите за разходите. Те 
съобщават за тези нередности на 
Комисията и я информират редовно за 
напредъка на свързаните 
административни и съдебни 
производства.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на минимална граница е желателно, тъй като това ще намали 
значително административните разходи, които не зависят от размера на 
възстановените суми.

Изменение 1648
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
не по-късно от 31 декември 2014 г., 
всеки обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи 
за обмен на данни.

заличава се

Системите улесняват оперативната 
съвместимост на националните 



AM\903906BG.doc 119/174 PE491.057v01-00

BG

рамки и рамката на Съюза и дават 
възможност на бенефициерите да 
предоставят цялата информация, 
посочена в първа алинея само един 
път.
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, подробни правила 
относно обмена на информация 
съгласно настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 1649
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2014 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2016 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Or. de

Обосновка

Тъй като в хода на преминаване към обмен на информация посредством електронни 
системи за обмен на данни трябва да бъдат изяснени и решени не само технически, но 
и множество правни въпроси в държавите-членки, срокът за въвеждане на тези 
системи следва да бъде удължен умерено.
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Изменение 1650
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2014 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2015 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Or. de

Изменение 1651
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2014 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Държавите-членки гарантират, че не по-
късно от 31 декември 2015 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

Or. de

Изменение 1652
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като общо правило, по силата на 
принципа „Само веднъж“ на „Small 
Business Act“, от бенефициера може 
да бъде изискано да представи само 
веднъж необходимата информация, 
независимо каква е техническата 
подкрепа, кои са органите за 
управление на регионално, централно 
и европейско равнище и независимо 
кой е фондът за въпросния ОСР. 
Задача на различните органи за 
управление е да обменят информация 
помежду си;

Or. en

Изменение 1653
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема, чрез актове за 
изпълнение и след допитване до 
държавите-членки и организациите, 
които представляват партньорите 
на равнището на Съюза съгласно член 
5, точния и неизчерпателен списък на 
всички надлежни технически, 
административни и счетоводни 
части за всички фондове, както и 
специфичните за всеки фонд части.

Or. en

Изменение 1654
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Част 3 – член 112 – параграф 3 – алинея 3в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка или регионален орган 
има право, поради съображения за 
национална специфика, да поиска 
допълнителни части с разрешението 
на мониторинговия комитет. За 
информация на получателя списъкът 
с допълнителните части трябва да 
бъде приложен към споразумението за 
национален договор за партньорство, 
а в някои случаи и към имащите 
отношение оперативни програми. 
Списъкът подлежи на оценка от 
Комисията в рамките на процеса на 
одобряване на договора за 
партньорство и, когато е 
целесъобразно, на оперативните 
програми.

Or. en

Изменение 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 112а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112а
Отговорности на групата държави-

членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие

1. Групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие,
гарантират, че системите за 
управление и контрол на 
оперативните програми са 
установени в съответствие с 
членове 62 и 63.
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2. Групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие,
предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите 
за просрочени плащания. Те 
съобщават за тези нередности на 
Комисията и я информират редовно 
за напредъка на свързаните 
административни и съдебни 
производства.
Когато неправомерно платените на 
даден бенефициер суми не могат да 
бъдат възстановени и това е в 
резултат на грешка или на 
небрежност от страна на дадена 
държава от групата държави-членки, 
създали фонда за макрорегионално 
развитие, групата държави-членки, 
създали фонда за макрорегионално 
развитие, отговаря за 
възстановяването на съответните 
суми към общия бюджет на Съюза.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, определящ подробни правила 
относно задълженията на групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, посочени в 
настоящия параграф.
3. Групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие,
гарантират, че не по-късно от 
31 декември 2014 г., всеки обмен на 
информация между бенефициерите и 
управляващите органи, 
сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 
звена, може да се извършва само 
посредством електронните системи 
за обмен на данни.
Системите улесняват оперативната 
съвместимост на националните 
рамки и рамката на Съюза и дават 
възможност на бенефициерите да 
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предоставят цялата информация, 
посочена в първа алинея само един 
път.
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, подробни правила 
относно обмена на информация 
съгласно настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми. В държавите, в 
които административната 
организация го позволява и когато 
представителна част от фондовете, 
включени в оперативна програма, са 
управлявани от един регионален орган, 
който е определен и за управляващ 
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орган.

Or. es

Обосновка

В линията на опростяване, следвана от Комисията и въз основа на принципа за 
субсидиарност, се търси доближаване на управлението до гражданите.

Изменение 1657
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
мултирегионален, регионален или 
местен публичен орган или структура, 
който/която да изпълнява функциите на 
управляващ орган. Един(а) и същ(а) 
публичен(а) орган или структура може 
да бъде определен(а) да изпълнява 
ролята на управляващ орган за няколко 
оперативни програми. местен публичен 
орган или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

Or. fr

Изменение 1658
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален,
многорегионален, регионален или 
местен публичен орган или структура, 
който/която да изпълнява функциите на 
управляващ орган. Един(а) и същ(а) 
публичен(а) орган или структура може 
да бъде определен(а) да изпълнява 
ролята на управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

Or. en

Изменение 1659
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален,
многорегионален, регионален или 
местен публичен орган или структура, 
който/която да изпълнява функциите на 
управляващ орган. Един(а) и същ(а) 
публичен(а) орган или структура може 
да бъде определен(а) да изпълнява 
ролята на управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

Or. en

Изменение 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми.

1. Държавите-членки определят за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, който/която да 
изпълнява функциите на управляващ 
орган. Един(а) и същ(а) публичен(а) 
орган или структура може да бъде 
определен(а) да изпълнява ролята на 
управляващ орган за няколко 
оперативни програми. За да се 
гарантира административният 
капацитет на управляващите органи, 
разполагането с подлежащи на 
проверка доказателства за 
способност за управление на проекти 
и програмиране трябва да стане 
задължително условие за 
назначаването на персонал в тях, а 
при установяване на недостатъци 
следва да се предоставя необходимото 
обучение.

Or. en

Изменение 1661
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки се приканват 
да посочат общо лице за контакт със 
заявителите (one stop agency).

Or. de

Изменение 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
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Barandica

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата-членка определя, за всяка 
оперативна програма, национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура като сертифициращ 
орган, без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3. Един и същ сертифициращ 
орган може да бъде определен за 
няколко оперативни програми.

2. Държавата-членка определя, за всяка 
оперативна програма, национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура като сертифициращ 
орган, без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3. Един и същ сертифициращ 
орган може да бъде определен за 
няколко оперативни програми. В 
държавите, в които 
административната организация го 
позволява и когато представителна 
част от фондове, включени в 
оперативна програма, са управлявани 
от един регионален орган, който е 
определен и за сертифициращ орган

Or. es

Обосновка

В линията на опростяване, следвана от Комисията и въз основа на принципа за 
субсидиарност, се търси доближаване на управлението до гражданите.

Изменение 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка определя за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, който/която 
да изпълнява ролята на одитиращ орган. 

4. Държавата-членка определя за всяка 
оперативна програма национален, 
регионален или местен публичен орган 
или структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, който/която 
да изпълнява ролята на одитиращ орган. 
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Един и същ одитиращ орган може да 
бъде определен за няколко оперативни 
програми.

Един и същ одитиращ орган може да 
бъде определен за няколко оперативни 
програми. В държавите, в които 
административната организация го 
позволява и когато представителна 
част на фондовете, включени в 
оперативна програма, са управлявани 
от един регионален орган, който е 
определен и за одитиращ орган.

Or. es

Изменение 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавата-членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата-членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“). Междинното звено 
предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната област, 
както и за своето административно и 
финансово управление.

7. Държавата-членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата-членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“), включително местни
органи, органи за регионално развитие 
или неправителствени организации. 
За да се улесни достъпът до 
структурните фондове за малките 
неправителствени организации, 
управляващият орган насърчава 
използването на малки и 
индивидуално пригодени глобални 
субсидии. Междинното звено 
предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната област, 
както и за своето административно и 
финансово управление.

Or. en
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Изменение 1665
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 113 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавата-членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата-членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“). Междинното звено 
предоставя гаранции за 
платежоспособността си и 
компетенциите си в съответната 
област, както и за своето 
административно и финансово 
управление.

7. Държавата-членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на 
междинно звено чрез споразумение в 
писмена форма между междинното 
звено и държавата-членка или 
управляващия орган („глобална 
субсидия“).

Or. en

Изменение 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 113а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113а
Определяне на органите на фонда за 

макрорегионално развитие
1. В споразумението за създаване на 
фонд за макрорегионално развитие 
групата държави-членки се 
споразумяват да се създаде програма 
за фонда за макрорегионално 
развитие. В споразумението те се 
споразумяват също така да се създаде 
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управителен съвет, който е 
управляващ орган по програмата за 
фонда за макрорегионално развитие. 
Управителите се номинират от 
държавите-членки, създали фонда за 
макрорегионално развитие, а 
страните, които се присъединяват 
към споразумението за създаване на 
фонда за макрорегионално развитие, 
номинират управител и заместник-
управител. За държавите-членки 
представляващ управител е 
съответният член на Европейския 
съвет. За държавите, които не са 
членки на Европейския съюз, 
представляващ управител е 
съответният министър-председател. 
Двама представители на Комисията 
и един представител на 
Европейската инвестиционна банка 
също са членове на управителния 
съвет. При отсъствие на управителя 
заместник-управителят 
представлява управителя на 
заседанията на управителния съвет. 
Решенията на управителния съвет се 
вземат чрез гласуване. Управител, 
представляващ държава, която не е 
членка на Европейския съюз, няма 
право на глас. Решенията се 
одобряват с обикновено мнозинство 
от присъстващите членове на 
управителния съвет с право на глас 
или техните заместници. 
Управителният съвет е публичен 
партньор на изпълнителния съвет. 
Задачите на управителния съвет се 
изпълняват от генералния 
секретариат на управителния съвет.
2. В споразумението за създаване на 
фонд за макрорегионално развитие 
групата държави-членки се 
споразумяват да се създаде финансов 
комитет, който е сертифициращият 
орган по програмата за фонда за 
макрорегионално развитие. 
Финансовият съвет се състои от 
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министрите на финансите на 
страните участнички и един 
представител на Комисията. На 
всеки член на финансовия комитет се 
назначава заместник, който 
представлява съответния член на 
заседанията на финансовия комитет 
при негово/нейно отсъствие. 
Решенията на финансовия комитет 
се вземат чрез гласуване. Решенията 
се одобряват с обикновено 
мнозинство от присъстващите 
членове на финансовия комитет или 
техните заместници. Задачите на 
изпълнителния съвет се изпълняват 
от генералния секретариат на 
изпълнителния съвет.
3. Европейската сметна палата е 
одитиращият орган по програмата за 
фонда за макрорегионално развитие.
4. В споразумението за създаване на 
фонд за макрорегионално развитие 
групата държави-членки се 
споразумяват да се създаде 
изпълнителен съвет, който е 
посредник за фонда за 
макрорегионално развитие. 
Съответните споразумения между 
управителния орган и посредника 
трябва да се регистрират официално 
в писмен вид, под формата на писмено 
споразумение, сключено между 
посредника и управителния орган 
(„общата субсидия“). Посредникът 
трябва да предостави гаранции за 
платежоспособността си и 
компетентността си в съответната 
област, както и в 
административното и финансовото 
управление. Изпълнителният съвет е 
частен партньор на управителния 
съвет. Изпълнителният съвет се 
ръководи от генерален директор и 
четирима изпълнителни директори. 
Генералният директор се назначава 
от управителния съвет. 
Изпълнителните директори се 
назначават от частния партньор. 
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Задачите на изпълнителния съвет се 
изпълняват от частния партньор, 
който е консорциум от най-малко 
четири юридически лица. В 
споразумението те се споразумяват 
също така да се създаде управителен 
съвет, който е управляващ орган по 
програмата за фонда за 
макрорегионално развитие. 
Управителите се номинират от 
държавите-членки, създали фонда за 
макрорегионално развитие, а 
страните, които се присъединяват 
към споразумението за създаване на 
фонда за макрорегионално развитие, 
номинират управител и заместник-
управител. За държавите-членки 
представляващ управител е 
съответният член на Европейския 
съвет. За държавите, които не са 
членки на Европейския съюз, 
представляващ управител е 
съответният министър-председател. 
Двама представители на Комисията 
и един представител на 
Европейската инвестиционна банка 
също са членове на управителния 
съвет. При отсъствие на управителя 
заместник-управителят 
представлява управителя на 
заседанията на управителния съвет. 
Решенията на управителния съвет се 
вземат чрез гласуване. Управител, 
представляващ държава, която не е 
членка на Европейския съюз, няма 
право на глас. Решенията се 
одобряват с обикновено мнозинство 
от присъстващите членове на 
управителния съвет с право на глас 
или техните заместници. 
Управителният съвет е публичен 
партньор на изпълнителния съвет. 
Задачите на управителния съвет се 
изпълняват от генералния 
секретариат на управителния съвет.
5. В споразумението за създаване на 
фонд за макрорегионално развитие 
групата държави-членки определят 
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писмени разпоредби, уреждащи 
отношенията между управляващия 
орган, сертифициращия орган и 
одитиращия орган и отношенията 
между тези органи и Комисията.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите. За органите на фонда за макрорегионално 
развитие се използва моделът на управление, прилаган от Международния валутен 
фонд, а в допълнение към него са приложени изпълнителните и оперативните 
принципи на публично-частните партньорства. Моделът отчита интересите на 
засегнатите държави-членки.

Изменение 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган отговаря за 
управлението на оперативната програма 
в съответствие с принципа на доброто 
финансово управление.

1. Управляващият орган отговаря за 
управлението на оперативната програма 
или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на програмното 
управление на оперативната програма, 
управляващият орган:

2. По отношение на програмното 
управление на оперативната програма
или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие,
управляващият орган:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет и му 
предоставя информацията, необходима 
за осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма в постигането 
на нейните цели, финансови данни и 
данни за показателите и етапните цели;

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет и му 
предоставя информацията, необходима 
за осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие в 
постигането на нейните цели, 
финансови данни и данни за 
показателите и етапните цели;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.



PE491.057v01-00 136/174 AM\903906BG.doc

BG

Изменение 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет и му
предоставя информацията, необходима 
за осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма в постигането 
на нейните цели, финансови данни и 
данни за показателите и етапните цели;

а) подпомага работата на 
мониторинговия комитет и по-
конкретно гарантира, че 
партньорите, упоменати в член 5 от 
настоящия регламент, в 
съответствие с европейския кодекс на 
поведение, имат необходимото 
официално качество за участие в 
подготовката, изпълнението, 
контрола и оценката на договора за 
партньорство и програмите и
предоставя на мониторинговия 
комитет информацията, необходима за 
осъществяването на неговите задачи, 
по-специално данни относно напредъка 
на оперативната програма в постигането 
на нейните цели, финансови данни и 
данни за показателите и етапните цели;

Or. en

Изменение 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантира, че данните, посочени в 
буква г), се събират, въвеждат и 
съхраняват в системата, и че данните за 
показателите се разбиват по пол в 
случаите, в които това се изисква в 
приложение I към регламента за 
ЕСФ.

д) гарантира, че данните, посочени в 
буква г), се събират, въвеждат и 
съхраняват в системата, и че данните за 
показателите се разбиват по пол.
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Or. en

Изменение 1672
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) взема активни мерки, за да 
гарантира неговият собственост 
персонал, както и лицата, работещи 
в междинните звена, да бъдат 
напълно компетентни по отношение 
на програмиране и управление на 
проекти и предоставя необходимото 
обучение според международните 
стандарти, за да поправи евентуални 
слабости, установени от 
управляващия орган;

Or. en

Изменение 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 3 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвя и — след като бъдат одобрени 
— прилага подходящите процедури и 
критерии за подбор, които:

а) заедно с мониторинговия комитет 
изготвя и — след като бъдат одобрени 
— прилага подходящите процедури и 
критерии за подбор, които:

Or. en

Изменение 1674
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на финансовото 
управление и контрола на оперативната 
програма управляващият орган:

4. По отношение на финансовото 
управление и контрола на оперативната 
програма или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие 
управляващият орган:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверява дали съфинансираните 
продукти и услуги са доставени и дали 
разходите, декларирани от 
бенефициерите, са били заплатени от 
тях и дали съответстват на 
приложимото законодателство на Съюза 
и на приложимото национално 
законодателство, на оперативната 
програма и на условията за подпомагане 
на операцията;

а) проверява дали съфинансираните 
продукти и услуги са доставени и дали 
разходите, декларирани от 
бенефициерите, са били заплатени от 
тях и дали съответстват на 
приложимото законодателство на Съюза 
и на приложимото национално 
законодателство, на оперативната 
програма или на програмата за фонд 
за макрорегионално развитие и на 
условията за подпомагане на 
операцията;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създават ефективни и 
пропорционални мерки за борба с 
измамите при отчитане на установените 
рискове;

в) създават ефективни и 
пропорционални мерки за борба с 
измамите при отчитане на установените 
рискове, като независимо звено за 
приемане на информация от лицата, 
които подават сигнали за корупция;

Or. en

Изменение 1677
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изготвя декларацията за 
управлението, предоставяща 
гаранции относно функционирането 
на системите за управление и 
контрол, законосъобразността и 
редовността на първичните 
трансакции и спазването на 
принципа на доброто финансово 
управление, заедно с доклад, в който се 
представят резултатите от 
извършените проверки на 
управлението, всички установени 
недостатъци в системата за 
управление и контрол и всички 
предприети корективни действия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1678
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверки на операции на място. б) проверки на място на 
инвестиционни проекти с над 500 000 
EUR публични разходи.

Or. en

Изменение 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В случай че управляващият орган е 
също бенефициер в рамките на
оперативната програма, уредбата на 
проверките, посочени в параграф 4, 
буква а), гарантира адекватно 
разделение на функциите.

7. Държавата-членка или
управляващият орган има право да 
повери управлението на част от 
дадена оперативна програма на 
междинно звено по силата на договор 
в писмен вид между междинното 
звено и държавата-членка или
управляващия орган („глобална 
субсидия“), включително местните 
органи, органите за регионално 
развитие или неправителствените 
организации. С цел да се улесни 
достъпът до структурните фондове 
за малките неправителствени 
организации държавите-членки 
насърчават използването на малки и 
индивидуално пригодени глобални 
субсидии.

Or. en
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Обосновка

Глобалните субсидии са мощeн и безспорно доказан финансов лост, който способства 
за положителни резултати по целите за социално приобщаване чрез добре насочени 
проекти, ангажиращи неправителствените организации, работещи за социално 
приобщаване, които наистина отговарят на нуждите на уязвимите групи хора по 
места. Европейската платформа срещу бедността

Изменение 1680
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 3 – член 114 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, образеца на декларацията 
за управлението, упомената в 
параграф 4, буква д). Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 143, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 115 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да удостоверява пълнотата, точността 
и достоверността на годишните 
счетоводни отчети, както и че 
разходите, вписани в счетоводните 
сметки, са в съответствие с 
приложимите правила на Съюза и 
националните правила и са били 
направени във връзка с операциите, 
избрани за финансиране в съответствие 

в) да удостоверява пълнотата, точността 
и достоверността на годишните 
счетоводни отчети, както и че 
разходите, вписани в счетоводните 
сметки, са в съответствие с 
приложимите правила на Съюза и 
националните правила и са били 
направени във връзка с операциите, 
избрани за финансиране в съответствие 
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с критериите, приложими за 
оперативната програма, и в 
съответствие с правилата на Съюза и 
националните правила;

с критериите, приложими за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие, 
и в съответствие с правилата на Съюза и 
националните правила;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 115 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да гарантира наличието на система за 
записване и съхранение в 
компютризирана форма на счетоводните 
записи за всяка операция, която 
съхранява всички данни, необходими за 
изготвянето на заявленията за плащане 
и годишните счетоводни отчети, 
включително записи на сумите, 
подлежащи на събиране, на събраните 
суми и на оттеглените суми в резултат 
на отмяната на целия или на част от 
приноса за дадена операция или 
оперативна програма;

г) да гарантира наличието на система за 
записване и съхранение в 
компютризирана форма на счетоводните 
записи за всяка операция, която 
съхранява всички данни, необходими за 
изготвянето на заявленията за плащане 
и годишните счетоводни отчети, 
включително записи на сумите, 
подлежащи на събиране, на събраните 
суми и на оттеглените суми в резултат 
на отмяната на целия или на част от 
приноса за дадена операция или 
оперативна програма или програма за 
фонд за макрорегионално развитие;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 115 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да води счетоводство на сумите, 
подлежащи на събиране, и на сумите, 
оттеглени в резултат на отмяната на 
целия или на част от приноса за дадена 
операция. Събраните суми се внасят 
повторно в общия бюджет на Съюза 
преди приключването на оперативната 
програма, като се приспадат от 
следващия отчет за разходите.

з) да води счетоводство на сумите, 
подлежащи на събиране, и на сумите, 
оттеглени в резултат на отмяната на 
целия или на част от приноса за дадена 
операция. Събраните суми се внасят 
повторно в общия бюджет на Съюза 
преди приключването на оперативната 
програма или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие, като се 
приспадат от следващия отчет за 
разходите.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 116 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Одитиращият орган в рамките на 6 
месеца от приемането на оперативна 
програма изготвя стратегия за одит за 
извършването на одити. Стратегията за 
одит определя методологията на одита, 
метода за подбор на извадка за одити на 
операции и планирането на одити във 
връзка с текущата счетоводна година и 
двете следващи счетоводни години. 
Стратегията за одит се актуализира 
ежегодно от 2016 г. до и включително 

4. Одитиращият орган в рамките на 6 
месеца от приемането на оперативна 
програма изготвя стратегия за одит за 
извършването на одити. Стратегията за 
одит определя методологията на одита, 
метода за подбор на извадка за одити на 
операции и планирането на одити във 
връзка с текущата счетоводна година и 
двете следващи счетоводни години. 
Стратегията за одит се актуализира 
ежегодно от 2016 г. до и включително 
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през 2022 г. Когато за няколко 
оперативни програми се прилага една 
обща система за управление и контрол, 
може да бъде изготвена единна стратегия 
за одит за съответните оперативни 
програми. Одитиращият орган представя 
стратегията за одит на Комисията при 
поискване.

през 2022 г. Когато за няколко 
оперативни програми или програми за 
фондове за макрорегионално развитие 
се прилага една обща система за 
управление и контрол, може да бъде 
изготвена единна стратегия за одит за 
съответните оперативни програми или 
програми за фондове за 
макрорегионално развитие. 
Одитиращият орган представя 
стратегията за одит на Комисията при 
поискване.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1685
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Изменение 1688
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Обосновка

Отхвърля се акредитацията на управляващите и контролните органи, предвидена в 
предложението за регламент

Изменение 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 117 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Официалното решение, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
становище от независим одитен орган, 
който оценява системата за управление 
и контрол, включително ролята на 
междинните звена в нея, и нейното 

2. Официалното решение, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
становище от независим одитен орган, 
който оценява системата за управление 
и контрол, включително ролята на 
междинните звена в нея, и нейното 
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съответствие с членове 62, 63, 114 и 115. 
Акредитиращият орган следва да вземе 
предвид дали системите за управление и 
контрол на оперативната програма са 
подобни на създадените за предходния 
период на програмиране, както и всички 
доказателства за тяхното ефективно 
функциониране.

съответствие с членове 62, 63, 114 и 115. 
Акредитиращият орган следва да вземе 
предвид дали системите за управление и 
контрол на оперативната програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие са подобни 
на създадените за предходния период на 
програмиране, както и всички 
доказателства за тяхното ефективно 
функциониране.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 117 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка изпраща 
официалното решение, посочено в 
параграф 1, на Комисията в рамките на 
шест месеца, считано от датата на 
приемане на решението, с което се 
приема оперативната програма.

3. Държавата-членка или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, изпраща 
официалното решение, посочено в 
параграф 1, на Комисията в рамките на 
шест месеца, считано от датата на 
приемане на решението, с което се 
приема оперативната програма или 
програмата за фонда за 
макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 117 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато общият размер на подкрепата от 
фондовете за дадена оперативна 
програма надхвърляща 250 000 000 EUR 
Комисията може да поиска в рамките на 
два месеца от получаването на 
официалното решение, посочено в 
параграф 1, доклада и становището на 
независим одитен орган и описанието на 
системата за управление и контрол.

Когато общият размер на подкрепата от 
фондовете за дадена оперативна 
програма или програма за фонд за 
макрорегионално развитие надхвърля 
250 000 000 EUR Комисията може да 
поиска в рамките на два месеца от 
получаването на официалното решение, 
посочено в параграф 1, доклада и 
становището на независим одитен орган 
и описанието на системата за 
управление и контрол.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 119 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че най-
късно при приключването на 
оперативната програма сумата на 
публичната подкрепа, изплатена на 
бенефициерите, е най-малко равна на 
приноса от фондовете, изплатен от 
Комисията на държавата-членка.

Държавите-членки или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие,
гарантират, че най-късно при 
приключването на оперативната 
програма или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие сумата на 
публичната подкрепа, изплатена на 
бенефициерите, е най-малко равна на 
приноса от фондовете, изплатен от 
Комисията на държавата-членка или на 
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групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Част 3 – член 120 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява като 
междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за 
приоритетната ос, включени в 
заявлението за плащане. Тя определя 
годишното салдо в съответствие с член 
130, параграф 1.

1. Комисията възстановява като 
междинни плащания 95 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за 
приоритетната ос, включени в 
заявлението за плащане. Тя определя 
годишното салдо в съответствие с член 
130, параграф 1.

Or. it

Обосновка

Междинното плащане на 90 % от сумата, която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране, е неоснователно, тъй като може да лиши управляващия 
орган от ликвидността, необходима за изпълнение на програмата. Таванът от 95 % 
се оказва по-подходящ, като се вземе предвид, че остатъкът от 5 % служи като 
резерв за управление.

Изменение 1694
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 120 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява като 
междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за 
приоритетната ос, включени в 
заявлението за плащане. Тя определя 
годишното салдо в съответствие с член 
130, параграф 1.

1. Комисията възстановява като 
междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма или програмата за фонд за 
макрорегионално развитие, към 
допустимите разходи за приоритетната 
ос, включени в заявлението за плащане. 
Тя определя годишното салдо в 
съответствие с член 130, параграф 1. 
Държавите-членки или групата 
държави-членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, 
гарантират, че най-късно при 
приключването на оперативната 
програма сумата на публичната 
подкрепа, изплатена на 
бенефициерите, е най-малко равна на 
приноса от фондовете, изплатен от 
Комисията на държавата-членка или 
на групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1695
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 120 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява като 1. Комисията възстановява като 
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междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за 
приоритетната ос, включени в 
заявлението за плащане. Тя определя 
годишното салдо в съответствие с член 
130, параграф 1.

междинни плащания 100 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране за всяка 
приоритетна ос, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за 
приоритетната ос, включени в 
заявлението за плащане. Тя определя 
годишното салдо в съответствие с член 
130, параграф 1.

Or. en

Изменение 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 120 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приноса от фондовете за 
приоритетната ос, определен в 
решението на Комисията за одобряване 
на оперативната програма.

б) приноса от фондовете за 
приоритетната ос, определен в 
решението на Комисията за одобряване 
на оперативната програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 120 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 3. Независимо от разпоредбите на 
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член 22, подкрепата от Съюза, 
предоставена посредством междинни 
плащания и плащания на окончателното 
салдо, не може да надвишава размера на 
публичната подкрепа и максималния 
размер на подкрепата от фондовете за 
всяка приоритетна ос, определен в 
решението на Комисията за одобряване 
на оперативната програма.

член 22, подкрепата от Съюза, 
предоставена посредством междинни 
плащания и плащания на окончателното 
салдо, не може да надвишава размера на 
публичната подкрепа и максималния 
размер на подкрепата от фондовете за 
всяка приоритетна ос, определен в 
решението на Комисията за одобряване 
на оперативната програма или 
програмата за фонд за
макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 3 – член 123 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които не са 
приели еврото като своя парична 
единица към датата на заявлението за 
плащане, превръщат в евро сумите на 
разходите, направени в национална 
валута. Тази сума се превръща в евро, 
като се използва месечният счетоводен 
обменен курс на Комисията в месеца, 
през който разходът е бил отразен в 
сметките на управляващия орган на 
съответната оперативна програма. Този 
курс се публикува електронно от 
Комисията всеки месец.

1. Държавите-членки, които не са 
приели еврото като своя парична 
единица към датата на заявлението за 
плащане, превръщат в евро сумите на 
разходите, направени в национална 
валута. Тази сума се превръща в евро, 
като се използва месечният счетоводен 
обменен курс на Комисията в месеца, 
през който разходът е бил отразен в 
сметките на сертифициращия орган 
или управляващия орган на съответната 
оперативна програма. Този курс се 
публикува електронно от Комисията 
всеки месец.

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да се даде възможност за запазване на уредбата от сегашния 
период на програмиране (член 81 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета), 
избягвайки по този начин въвеждането на допълнителни административни вериги. В 
случай че сертифициращият и управляващият орган бъдат обединени, меродавни ще 
бъдат сметките на последния.

Изменение 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 123 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които не са 
приели еврото като своя парична 
единица към датата на заявлението за 
плащане, превръщат в евро сумите на 
разходите, направени в национална 
валута. Тази сума се превръща в евро, 
като се използва месечният счетоводен 
обменен курс на Комисията в месеца, 
през който разходът е бил отразен в 
сметките на управляващия орган на 
съответната оперативна програма. Този 
курс се публикува електронно от 
Комисията всеки месец.

1. Държавите-членки, които не са 
приели еврото като своя парична 
единица към датата на заявлението за 
плащане, превръщат в евро сумите на 
разходите, направени в национална 
валута. Тази сума се превръща в евро, 
като се използва месечният счетоводен 
обменен курс на Комисията в месеца,
през който разходът е бил отразен в 
сметките на управляващия орган на 
съответната оперативна програма или 
програмата за фонд за 
макрорегионално развитие. Този курс 
се публикува електронно от Комисията 
всеки месец.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) през 2014 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

а) през 2014 г.: 2,5 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) през 2014 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

а) през 2014 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие;

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1702
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през 2014 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

a) през 2014 г.: 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;



PE491.057v01-00 154/174 AM\903906BG.doc

BG

Or. fr

Обосновка

Възможността за управителните органи да плащат на бенефициерите, преди те да 
подадат заявленията за възстановяване до Комисията, изисква по-голяма гъвкавост 
по отношение на предварителното финансиране, за да могат управителните органи 
да разполагат с достатъчно ресурси за удовлетворяване на заявленията на 
бенефициерите.

Изменение 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1704
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;
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Or. en

Изменение 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 2,5 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 1706
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. fr

 Обосновка 

Възможността за управителните органи да плащат на бенефициерите, преди те да 
подадат заявленията за възстановяване до Комисията, изисква по-голяма гъвкавост 
по отношение на предварителното финансиране, за да могат управителните органи 
да разполагат с достатъчно ресурси за удовлетворяване на заявленията на 
бенефициерите.

Изменение 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 3 % от размера на
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2015 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

б) през 2015 г.: 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма;

Or. en
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Обосновка

Приветстваме предложението, което изисква от управляващите органи да отпускат 
средства на бенефициерите, преди да заявят възстановяването им от страна на 
Комисията; обаче за тази система се изисква по-гъвкава система за авансови 
плащания, за да разполагат управляващите органи с достатъчно ресурси за 
авансиране на сумите, поискани от бенефициерите.

Изменение 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 2,5 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 1711
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. fr

 Обосновка 

Възможността за управителните органи да плащат на бенефициерите, преди те да 
подадат заявленията за възстановяване до Комисията, изисква по-голяма гъвкавост 
по отношение на предварителното финансиране, за да могат управителните органи 
да разполагат с достатъчно ресурси за удовлетворяване на заявленията на 
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бенефициерите.

Изменение 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1713
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 2 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2016 г.: 1 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

в) през 2016 г.: 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за целия 
период на програмиране за 
оперативната програма.

Or. en
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Обосновка

Приветстваме предложението, което изисква от управляващите органи да отпускат 
средства на бенефициерите, преди да заявят възстановяването им от страна на 
Комисията; обаче за тази система се изисква по-гъвкава система за авансови 
плащания, за да разполагат управляващите органи с достатъчно ресурси за 
авансиране на сумите, поискани от бенефициерите.

Изменение 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В периода 2016 г.—2022 г. преди 1 
юли се изплаща годишна сума за 
предварително финансиране. През 
2016 г. нейният размер е 2 % от размера 
на подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране. В периода 2017 г.—
2022 г. той е 2,5 % от размера на 
подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране.

2. В периода 2016 г.—2022 г. преди 
1 юли се изплаща годишна сума за 
предварително финансиране. През 
2016 г. нейният размер е 2 % от размера 
на подкрепата от фондовете за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие
за целия период на програмиране. В 
периода 2017 г.—2022 г. той е 2,5 % от 
размера на подкрепата от фондовете за 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие
за целия период на програмиране.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1718
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 124 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В периода 2016 г.—2022 г. преди 1 
юли се изплаща годишна сума за 
предварително финансиране. През 
2016 г. нейният размер е 2 % от размера 
на подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране. В периода 2017 г.—
2022 г. той е 2,5 % от размера на 
подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране.

2. В периода 2016 г.—2022 г. преди 1 
юли се изплаща годишна сума за 
предварително финансиране. През 
2016 г. нейният размер е 2,5 % от 
размера на подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране. В периода 2017 г.—
2022 г. той е 3 % от размера на 
подкрепата от фондовете за 
оперативната програма за целия период 
на програмиране.

Or. en

Изменение 1719
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 126 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първото заявление за междинно 
плащане се прави не преди Комисията 
да е получила официалния акт за 
акредитиране на управляващия орган.

заличава се

Or. de

Изменение 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 126 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Междинни плащания за оперативна 
програма не се правят, ако годишният 
доклад за изпълнение не е бил изпратен 
до Комисията в съответствие с член 101.

4. Междинни плащания за оперативна 
програма или програма за фонд за 
макрорегионално развитие не се 
правят, ако годишният доклад за 
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изпълнение не е бил изпратен до 
Комисията в съответствие с член 101.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 126 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В зависимост от наличието на 
средства Комисията извършва 
междинното плащане не по-късно от 
60 дни след датата, на която 
заявлението за плащане е 
регистрирано в Комисията.

5. Въвеждат се ефикасни и 
пропорционални механизми за борба с 
измамите, отчитайки установените 
рискове, като например независими 
звена за приемане на информация от 
лица, подаващи сигнали за корупция;

Or. en

Изменение 1722
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 126 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Първоначалното предварително 
финансиране и междинните 
плащания трябва да достигнат до 
бенефициентите преди 
ангажирането на програмата или 
следващата фаза, като се гарантира, 
че крайните срокове за плащане не 
водят до забавяния в 
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осъществяването на програмата и не 
се налага бенефициерът да извършва 
авансирането за публичното 
финансиране;

Or. en

Изменение 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било изпратено заявление за плащане 
в съответствие с член 126, параграф 1.

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на третата
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било изготвено заявление за плащане в 
съответствие с член 121 и не е било 
представено в съответствие с член 126.

Or. en

Изменение 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 
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първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било подготвено заявление за 
плащане, внесено в съответствие с 
член 126, в съответствие с член 121.

първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма или програмата 
за фонд за макрорегионално развитие, 
или за която не е било изпратено
заявление за плащане в съответствие с 
член 126, параграф 1.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1725
Evgeni Kirilov

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, или за която не 
е било изпратено заявление за плащане 
в съответствие с член 126, параграф 1.

Комисията отменя всяка част от сумата, 
изчислена в съответствие с втора алинея 
за дадена оперативна програма, която не 
е била използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма, а за 
Кохезионния фонд – до 31 декември на 
третата финансова година след 
годината на бюджетния ангажимент 
по оперативната програма, или за 
която не е било изготвено заявление за 
плащане в съответствие с член 121 и не 
е било представено в съответствие с 
член 126.
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Or. en

Изменение 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава-членка в тежко 
финансово състояние отговаря на 
условията по член 22, параграф 1, 
Комисията, въз основа на направено 
искане, следва чрез акт за изпълнение 
да изработи отделна програма под 
централно управление на средствата 
съгласно член 54а от Регламент 
№ 1605/2002 с цел обединяване на 
отложени и/или обратно събрани 
средства и лихви или неусвоени 
средства на съответната държава-
членка и използването им по 
възможно най-добър начин за 
подпомагане на растежа, най-вече за 
икономически изгодни 
инфраструктурни проекти;

Or. de

Изменение 1727
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите-членки, където БВП на 
глава от населението за периода 
2007–2009 г. е бил под 85 % от средния 
за ЕС през същия референтен период, 
периодът, посочен в алинея 1 от 
параграф 1, е 31 декември на третата 
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финансова година след годината на 
бюджетния ангажимент по 
оперативната програма.

Or. pt

Обосновка

Най-необлагодетелстваните региони следва да се ползват с гъвкавост в сравнение с 
други европейски региони.

Изменение 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Във връзка с бюджетните 
задължения, за които се отнася 
параграф 1 и когато съответстват 
на дотации, предназначени за 
операции по иновации и проучване и 
разработване на тематични цели 1 и 
3 от член 9 и когато не се състоят в 
инфраструктури, Комисията ще 
освобождава задълженията въз 
основа на параграф втори от 
споменатия раздел към 31 декември на 
четвъртата финансова година след 
годината, в която е поето  
съответното бюджетно задължение 
за тази част от оперативната 
програма.

Or. es

Обосновка

Изпълнението на операциите по иновация и Проучване и разработване, съфинансирани 
от ЕФРР в други периоди на програмите, показват трудността на изпълнение на 
общата норма, установена за автоматично освобождаване на ресурси за всички 
програми. Предлага се установяването на по-свободно ниво на изпълнение на нормата 
за освобождаване за бюджетните задължения, предназначени за този вид операции.
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Изменение 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 127 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато Комисията взема решение 
за одобряване на даден голям проект, 
сумите, които евентуално биха могли 
да бъдат отменени, се намаляват с 
годишните суми, свързани с този 
голям проект.
За тези годишни суми начална дата 
за пресмятане на сроковете за 
автоматична отмяна, упоменати в 
точка 1, се явява датата на 
последващото решение, необходимо за 
одобряване на този голям проект.

Or. en

Изменение 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уравняване на сметки и приключване на 
оперативни програми

Уравняване на сметки и приключване на 
оперативни програми и 
макрорегионални програми

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1731
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 заличава се

Съдържание на годишните 
счетоводни отчети

1. Заверените годишни счетоводни 
отчети за всяка оперативна програма 
обхващат счетоводната година и 
включват на нивото на всяка 
приоритетна ос:

а) общият размер на допустимите 
разходи, записани в счетоводните 
отчети на сертифициращия орган 
като платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, както и 
съответната допустима публична 
подкрепа, която е била платена, и 
общият размер на публичната 
подкрепа, предоставена за 
изпълнението на операциите;

б) отеглените и събраните през 
счетоводната година суми, сумите, 
подлежащи на събиране към края на 
счетоводната година, извършените 
съгласно член 61 събирания и 
неподлежащите на събиране суми;

в) за всяка приоритетна ос - списъкът 
с операциите, изпълнени през 
счетоводната година, които са били 
подкрепени от ЕФРР и от 
Кохезионния фонд;

г) за всяка приоритетна ос - равнение 
между разходите, посочени в 
съответствие с буква а), и разходите, 
декларирани по отношение на 
същата счетоводна година в 
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заявленията за плащане, придружено 
от обяснение на разликите.

2. Сертифициращият орган може да 
укаже по приоритетни оси в 
счетоводните отчети резерв, чийто 
размер не надвишава 5 % от общите 
разходи в заявленията за плащане, 
представени за дадена счетоводна 
година, в случаите, в които оценката 
на законосъобразността и 
редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред одитния 
орган. Сумата, за която става въпрос, 
се изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните счетоводни 
отчети за следващата година.

Or. de

Изменение 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 заличава се
Съдържание на годишните 
счетоводни отчети
1. Заверените годишни счетоводни 
отчети за всяка оперативна програма 
обхващат счетоводната година и 
включват на нивото на всяка 
приоритетна ос:
а) общият размер на допустимите 
разходи, записани в счетоводните 
отчети на сертифициращия орган 
като платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, както и 
съответната допустима публична 
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подкрепа, която е била платена, и 
общият размер на публичната 
подкрепа, предоставена за 
изпълнението на операциите;
б) оттеглените и събраните през 
счетоводната година суми, сумите, 
подлежащи на събиране към края на 
счетоводната година, извършените 
съгласно член 61 събирания и 
неподлежащите на събиране суми;
в) за всяка приоритетна ос - списъкът 
с операциите, изпълнени през 
счетоводната година, които са били 
подкрепени от ЕФРР и от 
Кохезионния фонд;
г) за всяка приоритетна ос - равнение 
между разходите, посочени в 
съответствие с буква а), и разходите, 
декларирани по отношение на 
същата счетоводна година в 
заявленията за плащане, придружено 
от обяснение на разликите.
2. Сертифициращият орган може да 
укаже по приоритетни оси в 
счетоводните отчети резерв, чийто 
размер не надвишава 5 % от общите 
разходи в заявленията за плащане, 
представени за дадена счетоводна 
година, в случаите, в които оценката 
на законосъобразността и 
редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред одитния 
орган. Сумата, за която става въпрос, 
се изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните счетоводни 
отчети за следващата година.

Or. es

Изменение 1733
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 128 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заверените годишни счетоводни 
отчети за всяка оперативна програма 
обхващат счетоводната година и 
включват на нивото на всяка 
приоритетна ос:

1. Заверените годишни счетоводни 
отчети за всяка оперативна програма 
или програма за фонд за 
макрорегионално развитие обхващат 
счетоводната година и включват на 
нивото на всяка приоритетна ос:

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 129 заличава се
Представяне на информация
За всяка от годините от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. държавата-
членка представя документите, 
упоменати в член 75, параграф 1.

Or. es

Изменение 1735
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 129 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка от годините от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. държавата-
членка представя документите, 
упоменати в член 75, параграф 1.

заличава се

Or. de

Изменение 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 129 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка от годините от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. държавата-
членка представя документите, 
упоменати в член 75, параграф 1.

За всяка от годините от 2016 г. до и 
включително през 2022 г. държавата-
членка или групата държави-членки, 
създали фонд за макрорегионално 
развитие, представя документите, 
упоменати в член 75, параграф 1.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.

Изменение 1737
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 3 – член 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de
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Изменение 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Изменение 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 130 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишното салдо, което в резултат на 
уравняването на сметките подлежи на 
събиране от държавата-членка, е 
предмет на нареждане за събиране, 
издадено от Комисията. Годишното 
салдо, платимо на държавата-членка, се 
прибавя към следващото междинно 
плащане, направено от Комисията след 
уравняването на сметките.

2. Годишното салдо, което в резултат на 
уравняването на сметките подлежи на 
събиране от държавата-членка или 
групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие, е 
предмет на нареждане за събиране, 
издадено от Комисията. Годишното 
салдо, платимо на държавата-членка
или групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие, се 
прибавя към следващото междинно 
плащане, направено от Комисията след 
уравняването на сметките.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.
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Изменение 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 130 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако по причини, отнасящи се до 
държава-членка, Комисията не е в 
състояние да уравни сметките до 30 
април на годината, следваща края на 
счетоводната година, Комисията 
уведомява държавата-членка за 
действията, които трябва да бъдат 
предприети от управляващия орган или 
от одитиращия орган, или за 
допълнителните проучвания, които 
Комисията възнамерява да извърши по 
реда на член 65, параграфи 2 и 3.

3. Ако по причини, отнасящи се до 
държава-членка или група държави-
членки, създали фонд за 
макрорегионално развитие, Комисията 
не е в състояние да уравни сметките до 
30 април на годината, следваща края на 
счетоводната година, Комисията 
уведомява държавата-членка или 
групата държави-членки, създали 
фонд за макрорегионално развитие, за 
действията, които трябва да бъдат 
предприети от управляващия орган или 
от одитиращия орган, или за 
допълнителните проучвания, които 
Комисията възнамерява да извърши по 
реда на член 65, параграфи 2 и 3.

Or. sk

Обосновка

Като се вземат предвид измененията относно частта от общата стратегическа 
рамка, отнасяща се до иновациите.


