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Изменение 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 131 заличава се
Поетапно приключване
1. За ЕФРР и за Кохезионния фонд 
годишните счетоводни отчети за 
всяка оперативна програма включват 
на нивото на всяка приоритетна ос 
списъка на изпълнените през 
счетоводната година операции. 
Разходите, свързани с тези операции, 
които се съдържат в счетоводните 
отчети, предмет на решението за 
уравняване, се считат за приключени.
2. За ЕСФ разходите, включени в 
счетоводните сметки, предмет на 
решение за уравняване, се считат за 
приключени.

Or. es

Изменение 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 131 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За ЕФРР и за Кохезионния фонд 
годишните счетоводни отчети за всяка 
оперативна програма включват на 
нивото на всяка приоритетна ос списъка 
на изпълнените през счетоводната
година операции. Разходите, свързани с 
тези операции, които се съдържат в 
счетоводните отчети, предмет на 

1. За ЕФРР и за Кохезионния фонд 
годишните счетоводни отчети за всяка 
оперативна програма или програма за 
макрорегионален фонд за развитие
включват на нивото на всяка 
приоритетна ос списъка на изпълнените 
през счетоводната година операции. 
Разходите, свързани с тези операции, 
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решението за уравняване, се считат за 
приключени.

които се съдържат в счетоводните 
отчети, предмет на решението за 
уравняване, се считат за приключени.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 132 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат правилата, уреждащи 
държавните помощи, управляващият 
орган гарантира, че всички 
разходооправдателни документи за 
операциите са на разположение на 
Комисията и на Европейската сметна 
палата при поискване за период от три 
години. Този тригодишен период 
започва да тече на 31 декември на 
годината на решението за уравняване 
на сметките съгласно член 130 или 
най-късно на датата на плащане на 
окончателното салдо.

Без да се засягат правилата, уреждащи 
държавните помощи, управляващият 
орган гарантира, че всички 
разходооправдателни документи за 
операциите са на разположение на 
Комисията и на Европейската сметна 
палата при поискване за период от три 
години. Този тригодишен период 
започва да тече на датата на плащане на 
окончателното салдо.

Or. es

Изменение 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приключване на оперативните Приключване на оперативните 
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програми програми и програмите за 
макрорегионални фондове за развитие

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 133 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подаване на документите за 
приключването и плащане на 
окончателното салдо

Подаване на документите за 
приключване за оперативните 
програми и програмите за 
макрорегионални фондове за развитие
и плащане на окончателното салдо

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 133 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) окончателен доклад за изпълнението 
на оперативната програма; и

б) окончателен доклад за изпълнението 
на оперативната програма или
програмата за макрорегионалния 
фонд за развитие;
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Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1747
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 3 – член 133 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Бенефициерът трябва да получи 
цялото окончателно плащане на 
остатъка в сроковете и съобразно 
условията, установени в 
европейската директива относно 
борбата със забавяне на плащането;

Or. en

Изменение 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички или част от междинните 
плащания на ниво приоритетни оси или 
оперативни програми могат да бъдат 
спрени от Комисията, когато:

1. Всички или част от междинните 
плащания на ниво приоритетни оси или 
оперативни програми или програми за 
макрорегионални фондове за развитие 
могат да бъдат спрени от Комисията, 
когато:

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол на 
оперативната програма, за чието 
отстраняване не са били предприети 
мерки;

а) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол на 
оперативната програма или програмата 
за макрорегионалния фонд за 
развитие, за чието отстраняване не са 
били предприети мерки;

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) държавата членка не е успяла да 
предприеме необходимите действия за 
коригиране на ситуацията, довела до 
прекъсването по член 74;

в) държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, не 
е успяла да предприеме необходимите 
действия за коригиране на ситуацията, 
довела до прекъсването по член 74;

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) налице е сериозен недостатък в 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг или на данните за 
общите и специфични показатели;

г) налице е сериозен недостатък в 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг;

Or. en

Изменение 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е успяла да 
предприеме действията, определени в 
оперативната програма, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

заличава се

Or. en

Изменение 1753
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е успяла да 
предприеме действията, определени в 
оперативната програма, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

заличава се
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Or. it

Обосновка

Смята се, че Комисията следва да разполага с възможността да взема решения 
относно цялостното или частично спиране на междинните плащания единствено 
когато са налице сериозни нарушения на системата за управление и контрол.

Изменение 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка не е успяла да
предприеме действията, определени в 
оперативната програма, свързани с 
изпълнението на предварителните 
условия;

д) държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, не 
е успяла да предприеме действията, 
определени в оперативната програма 
или в програмата за 
макрорегионалния фонд за развитие, 
свързани с изпълнението на 
предварителните условия;

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена 

заличава се
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приоритетна ос не е постигнала
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението;

Or. en

Изменение 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена 
приоритетна ос не е постигнала 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението;

заличава се

Or. en

Изменение 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена 
приоритетна ос не е постигнала 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението;

заличава се

Or. es

Изменение 1758
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена 
приоритетна ос не е постигнала 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението;

заличава се

Or. pt

Изменение 1759
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 е) налице са доказателства, 
произтичащи от прегледа на 
изпълнението, че дадена 
приоритетна ос не е постигнала 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението;

заличава се

Or. it

Обосновка

Смята се, че Комисията следва да разполага с възможността да взема решения 
относно цялостното или частично спиране на междинните плащания единствено 
когато са налице сериозни нарушения на системата за управление и контрол.

Изменение 1760
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3.

заличава се

Or. es

Изменение 1764
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3.

заличава се

Or. it

Обосновка

Смята се, че Комисията следва да разполага с възможността да взема решения 
относно цялостното или частично спиране на междинните плащания единствено 
когато са налице сериозни нарушения на системата за управление и контрол.

Изменение 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори или не 
даде удовлетворителен отговор по член 
20, параграф 3;

ж) държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, не 
отговори или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 5;
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Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1766
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да реши чрез акт 
за изпълнение да спре всички или част 
от междинните плащания, след като 
даде на държавата членка 
възможност да представи своите 
коментари.

заличава се

Or. it

Обосновка

Смята се, че Комисията следва да разполага с възможността да взема решения 
относно цялостното или частично спиране на междинните плащания единствено 
когато са налице сериозни нарушения на системата за управление и контрол.

Изменение 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да реши чрез акт за 
изпълнение да спре всички или част от 
междинните плащания, след като даде 
на държавата членка възможност да 
представи своите коментари.

2. Комисията може да реши чрез акт за 
изпълнение да спре всички или част от 
междинните плащания, след като даде 
на държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие,
възможност да представи своите 
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коментари.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1768
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на 
част от тях, когато държавата 
членка е предприела необходимите 
мерки, за да позволи отмяната на 
спирането.

заличава се

Or. it

Обосновка

Смята се, че Комисията следва да разполага с възможността да взема решения 
относно цялостното или частично спиране на междинните плащания единствено 
когато са налице сериозни нарушения на системата за управление и контрол.

Изменение 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 134 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на част 
от тях, когато държавата членка е 
предприела необходимите мерки, за да 

3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на част 
от тях, когато държавата членка или 
групата от държави членки, които са 
създали макрорегионален фонд за 
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позволи отмяната на спирането. развитие, е предприела необходимите 
мерки, за да позволи отмяната на 
спирането.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 135 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки на първо място 
носят отговорност за разследването на 
нередностите и за извършването на 
необходимите финансови корекции и 
възстановяването на дължимите суми. В 
случай на системна нередност 
държавата членка разширява своите 
разследвания, за да обхване всички 
операции, които потенциално могат да 
бъдат засегнати.

1. Държавите членки или групите от 
държави членки, които са създали 
макрорегионални фондове за развитие,
на първо място носят отговорност за 
разследването на нередностите и за 
извършването на необходимите 
финансови корекции и възстановяването 
на дължимите суми. В случай на 
системна нередност държавата членка 
или групата от държави членки, 
които са създали макрорегионален 
фонд за развитие, разширява своите 
разследвания, за да обхване всички 
операции, които потенциално могат да 
бъдат засегнати.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1771
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 135 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка извършва 
необходимите финансови корекции във 
връзка с отделните или системни 
нередности, установени в операциите 
или в оперативните програми. 
Финансовите корекции се изразяват в 
отмяната на всички или на част от 
публичния принос за дадена операция 
или оперативна програма. Държавата 
членка взема предвид характера и 
сериозността на нередностите и 
финансовата загуба за фондовете и 
прилага пропорционална корекция. 
Финансовите корекции се вписват в 
годишните счетоводни отчети от 
управляващия орган за счетоводната 
година, през която е взето решението за 
отмяна.

2. Държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие,
извършва необходимите финансови 
корекции във връзка с отделните или 
системни нередности, установени в 
операциите или в оперативните 
програми и програмите за
макрорегионални фондове за развитие. 
Финансовите корекции се изразяват в 
отмяната на всички или на част от 
публичния принос за дадена операция 
или оперативна програма или програма 
за макрорегионален фонд за развитие. 
Държавата членка взема предвид 
характера и сериозността на 
нередностите и финансовата загуба за 
фондовете и прилага пропорционална 
корекция. Финансовите корекции се 
вписват в годишните счетоводни отчети 
от управляващия орган за счетоводната 
година, през която е взето решението за 
отмяна.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 135 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отменените в съответствие с 3. Отменените в съответствие с 
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параграф 2 приноси от фондовете могат 
да бъдат повторно използвани от 
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма при 
условията на параграф 4.

параграф 2 приноси от фондовете могат 
да бъдат повторно използвани от 
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма или 
програма за макрорегионален фонд за 
развитие при условията на параграф 4.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави финансови корекции 
чрез актове за изпълнение, като отменя 
целия размер или част от приноса на 
Съюза към оперативната програма, в 
съответствие с член 77, когато след 
извършване на необходимото 
разследване заключи, че:

Отменените в съответствие с
параграф 2 приноси от фондовете 
могат да бъдат повторно използвани 
от държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма 
или програма за макрорегионален 
фонд за развитие при условията на 
параграф 4.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)



AM\903907BG.doc 19/94 PE491.058v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол на 
оперативната програма, който излага на 
риск вече изплатения от Съюза принос в 
оперативната програма;

а) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол на 
оперативната програма или програмата 
за макрорегионалния фонд за 
развитие, който излага на риск вече 
изплатения от Съюза принос в 
оперативната програма или програмата 
за макрорегионален фонд за развитие;

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) държавата членка не е спазила своите 
задължения съгласно член 135 преди 
откриването на процедурата за корекция 
по настоящия параграф;

б) държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, не 
е спазила своите задължения съгласно 
член 135 преди откриването на 
процедурата за корекция по настоящия 
параграф;

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1776
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходите, съдържащи се в дадено 
заявление за плащане, са неправомерни 
и не са коригирани от държавата членка 
преди откриването на процедурата за 
корекция по настоящия параграф.

в) разходите, съдържащи се в дадено 
заявление за плащане, са неправомерни 
и не са коригирани от държавата членка 
или групата от държави членки, 
които са създали макрорегионален 
фонд за развитие, преди откриването 
на процедурата за корекция по 
настоящия параграф.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато решава какъв да бъде 
размерът на корекцията по параграф 1, 
Комисията взема предвид естеството и 
сериозността на нередността и степента 
и финансовите последици от 
недостатъци в системите за управление 
и контрол, установени в оперативната 
програма.

2. Когато решава какъв да бъде 
размерът на корекцията по параграф 1, 
Комисията взема предвид естеството и 
сериозността на нередността и степента 
и финансовите последици от 
недостатъци в системите за управление 
и контрол, установени в оперативната 
програма или програмата за 
макрорегионалния фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията основава 
позицията си на доклади от одитори, 
различни от одиторите от нейните 
служби, тя прави свои собствени 
заключения относно финансовите 
последици, след като разгледа 
предприетите от съответната държава 
членка мерки по член 135, параграф 2, 
уведомленията, изпратени по член 112, 
параграф 3, и отговорите от държавата 
членка.

3. Когато Комисията основава 
позицията си на доклади от одитори, 
различни от одиторите от нейните 
служби, тя прави свои собствени 
заключения относно финансовите 
последици, след като разгледа 
предприетите от съответната държава 
членка или групата от държави 
членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие,
мерки по член 135, параграф 2, 
уведомленията, изпратени по член 112, 
параграф 3, и отговорите от държавата 
членка или групата от държави 
членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията въз основа на 
извършена проверка на окончателния 
доклад за изпълнението на оперативната 
програма установи сериозно несправяне 

4. Когато Комисията въз основа на 
извършена проверка на окончателния 
доклад за изпълнението на оперативната 
програма или програмата за 
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с постигането на целите, заложени в 
рамката на изпълнението, тя може да 
приложи финансови корекции по 
отношение на съответните приоритетни 
оси чрез актове за изпълнение.

макрорегионалния фонд за развитие 
установи сериозно несправяне с 
постигането на целите, заложени в 
рамката на изпълнението, тя може да 
приложи финансови корекции по 
отношение на съответните приоритетни 
оси чрез актове за изпълнение.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 136 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато държава членка не изпълни 
задълженията си, посочени в член 86, 
Комисията може, в зависимост от 
степента на неспазване на тези 
задължения, да извърши финансова 
корекция, като отменя целия или част от 
приноса на структурните фондове за 
съответната държава членка.

5. Когато държава членка или група от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, не 
изпълни задълженията си, посочени в 
член 86, Комисията може, в зависимост 
от степента на неспазване на тези 
задължения, да извърши финансова 
корекция, като отменя целия или част от 
приноса на структурните фондове за 
съответната държава членка или 
групата от държави членки, които са 
създали макрорегионален фонд за 
развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да вземе решение за финансова 
корекция, Комисията открива 
процедурата, като информира 
държавата членка за предварителните 
заключения от своето разследване и 
изисква от държавата членка да 
представи забележките си в срок от два 
месеца.

1. Преди да вземе решение за финансова 
корекция, Комисията открива 
процедурата, като информира 
държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, за 
предварителните заключения от своето 
разследване и изисква от държавата 
членка или групата от държави 
членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, да 
представи забележките си в срок от три 
месеца.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да вземе решение за финансова 
корекция, Комисията открива 
процедурата, като информира 
държавата членка за предварителните 
заключения от своето разследване и 
изисква от държавата членка да 
представи забележките си в срок от два
месеца.

1. Преди да вземе решение за финансова 
корекция, Комисията открива 
процедурата, като информира 
държавата членка за предварителните 
заключения от своето разследване и 
изисква от държавата членка да 
представи забележките си в срок от три
месеца.
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Or. en

Изменение 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията предлага 
финансова корекция въз основа на 
екстраполация или на единна ставка, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да докаже чрез проверка на 
съответната документация, че 
действителната степен на нередност е 
по-ниска от преценката на Комисията. 
По споразумение с Комисията 
държавата членка може да ограничи 
обхвата на това разследване до 
подходяща част или извадка от 
съответната документация. Освен в 
надлежно обосновани случаи, срокът, 
който се предоставя за прегледа, не 
надвишава два месеца след двумесечния 
период, посочен в параграф 1.

2. Когато Комисията предлага 
финансова корекция въз основа на 
екстраполация или на единна ставка, на 
държавата членка или групата от
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, се 
предоставя възможност да докаже чрез 
проверка на съответната документация, 
че действителната степен на нередност е 
по-ниска от преценката на Комисията. 
По споразумение с Комисията 
държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие,  
може да ограничи обхвата на това 
разследване до подходяща част или 
извадка от съответната документация. 
Освен в надлежно обосновани случаи, 
срокът, който се предоставя за прегледа, 
не надвишава два месеца след 
двумесечния период, посочен в 
параграф 1.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1784
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията взема предвид всяко 
доказателство, представено от 
държавата членка в сроковете, посочени 
в параграфи 1 и 2.

3. Комисията взема предвид всяко 
доказателство, представено от 
държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, в 
сроковете, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай, че държавата членка не 
приеме предварителните заключения на 
Комисията, държавата членка се кани на 
изслушване от Комисията с цел да се 
гарантира, че е налице цялата 
информация от значение и всички 
коментари като основа за заключенията 
на Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция.

4. В случай, че държавата членка или 
групата от държави членки, които са 
създали макрорегионален фонд за 
развитие, не приеме предварителните 
заключения на Комисията, държавата 
членка се кани на изслушване от 
Комисията с цел да се гарантира, че е 
налице цялата информация от значение 
и всички коментари като основа за 
заключенията на Комисията относно 
прилагането на финансовата корекция.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед извършване на финансови 
корекции Комисията взема решение 
чрез актове за изпълнение в срок от 
шест месеца от датата на изслушването, 
или от датата на получаване на 
допълнителна информация, когато 
държавата членка се съгласи да 
представи такава допълнителна 
информация след изслушването. 
Комисията трябва да вземе предвид 
цялата информация и коментарите, 
предоставени в хода на процедурата. 
Ако не се проведе изслушване, 
шестмесечният период започва да тече 
два месеца след датата на писмото 
покана за изслушване, изпратено от 
Комисията.

5. С оглед извършване на финансови 
корекции Комисията взема решение 
чрез актове за изпълнение в срок от 
шест месеца от датата на изслушването, 
или от датата на получаване на 
допълнителна информация, когато 
държавата членка или групата от 
държави членки, които са създали 
макрорегионален фонд за развитие, се 
съгласи да представи такава 
допълнителна информация след 
изслушването. Комисията трябва да 
вземе предвид цялата информация и 
коментарите, предоставени в хода на 
процедурата. Ако не се проведе 
изслушване, шестмесечният период 
започва да тече два месеца след датата 
на писмото покана за изслушване, 
изпратено от Комисията.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията или заличава се
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Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните счетоводни сметки, 
изпратени на Комисията, 
произтичащата от това финансова 
корекция води до намаляване на 
подкрепата от фондовете за 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 1788
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията или 
Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните счетоводни сметки, 
изпратени на Комисията, 
произтичащата от това финансова 
корекция води до намаляване на 
подкрепата от фондовете за 
оперативната програма.

заличава се

Or. en

Изменение 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията или Европейската 
сметна палата констатира нередности, 
засягащи годишните счетоводни сметки, 
изпратени на Комисията, произтичащата 
от това финансова корекция води до 

6. Когато Комисията или Европейската 
сметна палата констатира нередности, 
засягащи годишните счетоводни сметки, 
изпратени на Комисията, произтичащата 
от това финансова корекция води до 
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намаляване на подкрепата от фондовете 
за оперативната програма.

намаляване на подкрепата от фондовете 
за оперативната програма или 
програмата за макрорегионалния 
фонд за развитие.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 3 – член 137 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. 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 създаде отделна програма под 
централно управление на средствата 
съгласно член 54а от Регламент №
1605/2002 с цел консолидиране на 
спрени и/или възстановени средства, 
както и лихви или неусвоени средства 
на съответната държава членка и 
използването им по възможно най-
добър начин за подпомагане на 
растежа, най-вече за изгодни 
инфраструктурни проекти от полза 
за икономиката;

Or. de

Изменение 1791
Monika Smolková, Anna Záborská
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Предложение за регламент
Част 3 – член 138 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения на държавите членки Задължения на държавите членки и на 
групата от държави членки, които са 
създали макрорегионален фонд за 
развитие

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 138 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на финансова корекция от 
Комисията не засяга задължението на 
държавата членка да продължи 
събиранията, предвидени в член 135, 
параграф 2 от настоящия регламент, и 
да събере държавната помощ по 
смисъла на член 107, параграф 1 от 
Договора и по член 14 от Регламент 
(ЕО) № 659/199939 на Съвета.

Прилагането на финансова корекция от 
Комисията не засяга задължението на 
държавата членка или задължението 
на групата от държави членки, които 
са създали макрорегионален фонд за 
развитие, да продължи събиранията, 
предвидени в член 135, параграф 2 от 
настоящия регламент, и да събере 
държавната помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от Договора и по член 
14 от Регламент (ЕО) № 659/199939 на 
Съвета.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – дял 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционален контрол на 
оперативните програми

Пропорционален контрол на 
оперативните програми и програмите 
за макрорегионални фондове за 
развитие

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционален контрол на 
оперативните програми

Пропорционален контрол на 
оперативните програми и програмите 
за макрорегионални фондове за 
развитие

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишава 
250 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

Or. en

Изменение 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
200 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

Or. en
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Изменение 1797
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
250 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или от 
Комисията преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

Or. en

Изменение 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишава 
100 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит от одитиращия орган или 
от Комисията преди приключването 
на всички въпросни разходи съгласно 
член 131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година от одитиращия 
орган и от Комисията преди 
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.

1. Операциите, за които общите 
допустими разходи не превишават 
250 000 EUR, не подлежат на повече от 
един одит преди приключването на 
всички въпросни разходи съгласно член 
131. Другите операции не могат да 
бъдат подлагани на повече от един одит 
за счетоводна година преди
приключването на всички въпросни 
разходи съгласно член 131. Тези 
разпоредби не засягат параграф 4.



AM\903907BG.doc 33/94 PE491.058v01-00

BG

Or. it

Обосновка

С цел осигуряване на  реална пропорционалност по въпроса за контрола на 
оперативните програми се предлага операциите, за които общите допустими разходи 
не превишават 250 хиляди евро, да не подлежат на повече от един одит.

Изменение 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За оперативни програми, за които 
последното одитно становище показва, 
че не са налице съществени 
недостатъци, Комисията може да се 
договори с одитиращия орган на 
последващото заседание, упоменато в 
член 118, параграф 3, че нивото на 
изискваната одитна дейност може да 
бъде намалено, така че то да е 
пропорционално на установената степен 
на риск. В такива случаи Комисията 
няма да извършва собствени одити на 
място, освен ако са налице 
доказателства за недостатъци в 
системата за управление и контрол, 
които влияят върху декларираните пред 
Комисията разходи през дадена 
счетоводна година, за която сметките са 
били предмет на решение за уравняване.

2. За оперативни програми или 
програми за макрорегионални фондове 
за развитие, за които последното 
одитно становище показва, че не са 
налице съществени недостатъци, 
Комисията може да се договори с 
одитиращия орган на последващото 
заседание, упоменато в член 118, 
параграф 3, че нивото на изискваната 
одитна дейност може да бъде намалено, 
така че то да е пропорционално на 
установената степен на риск. В такива 
случаи Комисията няма да извършва 
собствени одити на място, освен ако са 
налице доказателства за недостатъци в 
системата за управление и контрол, 
които влияят върху декларираните пред 
Комисията разходи през дадена 
счетоводна година, за която сметките са 
били предмет на решение за уравняване.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.
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Изменение 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За оперативни програми, за които 
Комисията достигне до заключението, 
че може да разчита на становището на 
одитиращия орган, тя може да договори 
с одитиращия орган да ограничи 
одитите си на място с цел одиторска 
проверка на работата на одитиращия 
орган, освен ако са налице 
доказателства за недостатъци в работата 
на одитиращите органи за дадена 
счетоводна година, за която отчетите са 
били предмет на решение за уравняване.

3. За оперативни програми или 
програми за макрорегионални фондове 
за развитие, за които Комисията 
достигне до заключението, че може да 
разчита на становището на одитиращия 
орган, тя може да договори с 
одитиращия орган да ограничи одитите 
си на място с цел одиторска проверка на 
работата на одитиращия орган, освен 
ако са налице доказателства за 
недостатъци в работата на одитиращите 
органи за дадена счетоводна година, за 
която отчетите са били предмет на 
решение за уравняване.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 3 – член 140 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, одитиращият орган и 
Комисията могат да провеждат одити на 
операциите в случай, че оценката на 
риска установи специфичен риск от 
нередност или измама, в случай че са 
налице доказателства за сериозни 
недостатъци в системата за управление 

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, одитиращият орган и 
Комисията могат да провеждат одити на 
операциите в случай, че оценката на 
риска установи специфичен риск от 
нередност или измама, в случай че са 
налице доказателства за сериозни 
недостатъци в системата за управление 
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и контрол на съответната оперативна 
програма, както и през трите години 
след приключването на всички разходи 
по дадена операция съгласно член 131, 
като част от одитна извадка. Комисията 
може по всяко време да прави одит на 
операции за целите на оценяването на 
работата на даден одитиращ орган чрез 
повторно провеждане на неговата 
одитна дейност.

и контрол на съответната оперативна 
програма или програмата за 
макрорегионалния фонд за развитие, 
както и през трите години след 
приключването на всички разходи по 
дадена операция съгласно член 131, като 
част от одитна извадка. Комисията може 
по всяко време да прави одит на 
операции за целите на оценяването на 
работата на даден одитиращ орган чрез 
повторно провеждане на неговата 
одитна дейност.

Or. sk

Обосновка

Взема се под внимание добавянето на част за иновации към общата стратегическа 
рамка.

Изменение 1802
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 4 – член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия и няма обратно 
действие.

Or. de

Обосновка

За запазване на правната сигурност и с цел опростяване на административните 
процедури делегираните актове не бива да действат с обратна сила.

Изменение 1803
Michael Theurer
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Предложение за регламент
Част 4 – член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия. Делегираните актове 
нямат обратно действие.

Or. de

Изменение 1804
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 4 – член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

Делегираните актове нямат обратно 
действие.

Or. de

Обосновка

Делегираните актове с обратно действие създават несигурност и недоверие у 
общинските бенефициери и ангажират административен капацитет на всички 
равнища.

Изменение 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 4 – член 142 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставят за неопределен срок, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставят за една година, считано от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Въвеждането на правомощието на Комисията да приема делегирани актове като 
инструмент за развиване на уставни норми на Европейския съюз за неопределен срок 
предоставя на Европейската комисия нормативни правомощия през целия период на 
програмите 2014-2020, което може да доведе до неточност и правна незащитимост.

Изменение 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на настоящата рамка е да 
служи съгласно член 10 като средство 
за координиране, интегриране и 
балансиране на целите на различните 
политики в специфичните регионални 
контексти, и по-специално като 
средство за координиране и 
балансиране на инвестиционните 
приоритети и тематичните цели, 
посочени в член 9.
1. Хоризонтални принципи и 
междусекторни предизвикателства
1.1 Партньорство и многостепенно 
управление
1.1.1. Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
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действия, провеждани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и 
в партньорство. Той също така 
трябва да се прилага под формата на 
оперативно и институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното посочване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
заздравява принципа и осигурява 
добавена стойност за самата 
политика на сближаване.
1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление трябва да се спазва, за да 
се подпомогне постигането на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване и 
изпълнение на приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3 За да се гарантира ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
трябва да извършат следните 
действия:
а) осъществяване на партньорството 
в съответствие с Европейския кодекс 
за поведение, както е посочено в 
член 5;
б) установяване на механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие със 
съответните системи на 
конституционни правомощия;
в) редовно докладване относно 
осъществяването на 
партньорството.
1.1.4 На всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от РОР, партньорството 
трябва да бъде организирано така, че 
регионалните и местните органи да 
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бъдат пряко ангажирани в 
подготовката на договори за 
партньорство, както и на програми, а 
също и в подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и органите, представляващи 
гражданското общество, 
включително партньорите в 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
органите, отговарящи за 
насърчаването на 
равнопоставеността и 
недопускането на дискриминация, 
също трябва да бъдат включени, за да 
се осигури партньорство във всички 
фази на прилагане на политиката.
1.2 Устойчиво развитие
1.2.1 Принципът на устойчиво 
развитие, залегнал в член 3 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС), 
се отнася до концепция за напредък, 
според която социалните, 
икономическите и екологичните 
съображения следва да се интегрират 
при разглеждане на благополучието и 
по-доброто качество на живот на 
сегашните и бъдещите поколения.
1.2.2 Ето защо съображенията за 
устойчиво развитие, както и 
принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъдат неразделна част от 
всеки план, от подготовката до 
изпълнението, от мониторинга до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“  
може да се допусне само по 
изключение и при условие че са налице 
ясни мерки за смекчаване на 
въздействието.
1.2.3 За да се справят със сложните 
предизвикателства, пред които са 
изправени, държавите членки и 
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регионите трябва да приложат 
всички налични инструменти на 
политиката на ЕС. По-специално, за 
целите на борбата с изменението на 
климата ресурсите трябва да се 
концентрират върху превантивните 
и смекчаващите въздействието 
мерки. Всяка нова инвестиция, 
направена с подкрепата на 
фондовете, обхванати от РОР, 
трябва да бъде от такъв характер, че 
по същността си да бъде устойчива 
на въздействието на изменението на 
климата и природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят големи 
инвестиции в инфраструктурата на 
държавите членки и регионите, за да 
изпълнят изискванията на 
Рамковата директива за водите1 и 
други приложими директиви. 
Съществуват технологични решения, 
насочени към подпомагане на 
устойчивите действия, като се 
създават и нови такива.  
Следователно ЕФРР трябва да 
продължи да оказва подкрепа за 
научните изследвания в тази област. 
Тази подкрепа трябва да има за цел да 
допълни мерките, обхванати от 
„Хоризонт 2020“. Финансирането на 
действия, засягащи биологичното 
разнообразие, може да бъде осигурено 
чрез ЕЗФРСР и ЕФМДР. ЕЗФРСР 
може да бъде използван и за 
осигуряване на подкрепа за стопаните 
на земя, когато задължителните 
изисквания във връзка с околната 
среда водят до специфични за района 
неблагоприятни последици.
1 ОВ реф. .......Директива 2000/60/EO 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 г.
1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не трябва да бъде 
техническа задача. За да се 
гарантира, че тази цел е интегрирана 
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в изпълнението по места на 
фондовете, обхванати от РОР, 
управляващите органи трябва 
надлежно и последователно да 
вземат предвид тази цел през целия 
жизнен цикъл на програмата и да 
възприемат по-активен подход за 
намаляване на вредните за околната 
среда последствия от намесите, като 
предприемат, наред с другото, 
следните действия:
а) насочване на инвестициите към 
най-ефективните от гледна точка на 
ресурсите варианти,
б) внимателно преценяване на 
необходимостта от инвестиции, 
където тези инвестиции имат 
значително отрицателно 
въздействие върху околната среда,
в) извършване на оценка в дългосрочна 
перспектива, при което се сравняват 
разходите за целия жизнения цикъл 
на алтернативни методи за 
инвестиране,
г) засилено използване на 
екологосъобразни обществени 
поръчки.
1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията
1.3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да увеличат усилията си за 
премахване на неравенствата и да 
насърчават равенството между 
мъжете и жените, както и да се 
борят срещу дискриминацията на 
основата на пол, раса или етнически 
произход, религия или вяра, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, на всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от РОР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
трябва да се стремят към изпълнение 
на целта за равенство между мъжете 



PE491.058v01-00 42/94 AM\903907BG.doc

BG

и жените и трябва да предприемат 
подходящи действия, за да 
предотвратят всяка дискриминация 
по време на подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на операциите по 
програмите, които са съфинансирани 
от фондовете, обхванати от РОР и 
ясно да посочат действия, чрез които 
този принцип се интегрира в 
програмите.
1.3.3 Засиленото участие на жените 
на пазара на труда, като 
работодатели и като служители, ще 
стимулира икономиката на Съюза. 
Освобождаването на потенциала за 
такова повишаване на активността 
чрез увеличаване на равнището на 
заетост сред жените е от решаващо 
значение за постигането на целите 
на „Европа 2020“ по отношение на 
заетостта. Ето защо трябва да се 
работи пълноценно за премахване на 
бариерите пред участието на 
жените на пазара на труда. 
Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че в 
допълнение към ЕСФ, ЕФРР, КФ, 
ЕФМДР и ЕЗФРСР финансират и 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигането 
на подходящ баланс между 
професионалния и семейния живот и 
подпомагат възможностите на 
жените като предприемачи.
1.3.4 Програмите за мониторинг и 
оценка ще помогнат да се измери 
въздействието на очаквания принос 
на фондовете, обхванати от РОР, по 
отношение на равенството между 
половете.
1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и са 
съфинансирани от фондовете, 
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обхванати от РОР, трябва да бъдат 
достъпни. По-специално, достъпът 
до архитектурна среда, транспорт, 
информационни и комуникационни 
технологии е от съществено значение 
за целите на приобщаването на 
групите в неравностойно положение, 
включително хората с увреждания.
1.4.2 От решаващо значение е да 
бъдат взети подходящи мерки по 
отношение на нуждите на групите в 
неравностойно положение, за да им се 
даде възможност да се интегрират 
по-добре на пазара на труда и да 
участват пълноценно в обществото.
1.4.3 Държавите членки и регионите 
трябва да продължат да насърчават 
социалното сближаване наравно с 
икономическото и териториалното 
сближаване във всички региони на ЕС, 
за да се постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“.
1.5 Демография
1.5.1 Адаптацията към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства, пред 
които ще бъдат изправени 
държавите членки и регионите през 
идните десетилетия. Комбинацията 
от по-малка численост на 
трудоспособното население и по-
голям дял на пенсионерите ще окаже 
допълнителен натиск върху 
системите за социална сигурност на 
държавите членки и по този начин 
върху икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Тези демографски промени трябва да 
бъдат проучени и посрещнати, по-
специално на регионално и местно 
равнище, където проличават 
различните тенденции в развитието. 
Държавите членки и регионите 
трябва да разчитат на фондовете, 
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обхванати от РОР, за да разработват 
съобразени с индивидуалните 
потребности стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване възможности за развитие 
на „посребрената икономика“.
1.5.3 Увеличаването на 
възможностите за заетост за 
възрастните хора ще донесе 
множество ползи за хората, 
обществата и държавните 
бюджети. Държавите членки и 
регионите трябва да използват 
фондовете, обхванати от РОР, за 
предприемането на действия, 
способстващи за приобщаването на 
всички възрастови групи. Най-
доброто използване на всички 
съществуващи човешки ресурси, 
включително чрез полагането на 
усилия за справяне с младежката 
безработица, отразява една от 
непосредствените задачи на 
фондовете, обхванати от РОР, да 
допринасят за максимизиране на 
потенциала на цялото население на 
Съюза. Това ще се постигне чрез 
подобряване на достъпа, минимални 
нива и качество на образованието и 
укрепване на социалните структури 
за подпомагане. Инвестициите в 
здравна инфраструктура също ще
допринесат за целта за дълъг и 
здравословен професионален живот 
на всички граждани на Съюза.
1.5.4 При съставянето на своите 
програми държавите членки и 
регионите трябва да вземат предвид 
дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В най-
засегнатите от демографските 
промени региони трябва да се 
определят мерки за:
а) подпомагане на демографското 
обновяване чрез по-добри условия за 
семействата и постигане на по-добър 
баланс между професионалния и 
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семейния живот;
б) повишаване на заетостта; 
подобряване на производителността 
и икономическите резултати чрез 
инвестиране в образованието и 
научните изследвания;
в) акцентиране върху адекватността 
и качеството на структурите за 
образование и социално подпомагане;
и
г) гарантиране на предоставянето на 
ефективни от гледна точка на 
разходите здравни и дългосрочни 
грижи, включително инвестиции в 
инфраструктура.
1.6 Интегриран подход
1.6.1 Интегрираният териториален 
подход е от основно значение за 
ефективната реакция на 
предизвикателства, пред които са 
изправени държавите членки и 
регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с ефектите от: 
глобализацията; съображенията, 
свързани с околната среда и 
енергията; проблемите на 
застаряването и демографските 
промени; технологичната 
трансформация и изискванията на 
иновациите; и неравенството в 
доходите и социалната сегрегация. 
Сложният и взаимосвързан характер 
на тези въпроси означава, че за да 
бъдат успешни, решенията трябва да 
са интегрирани, многосекторни и 
многомерни по характер.
1.6.2 Във връзка с това фондовете, 
обхванати от РОР, позволяват 
комбиниране на потенциала на 
различните фондове на ЕС в 
специални интегрирани пакети, 
съобразени с конкретните нужди на 
местно и регионално равнище.
1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми с оглед на 
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определяне на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да обръщат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
особености, като например 
възможностите за свързване на 
въпросния регион, моделите на 
заетост и трудовата мобилност; 
връзки между градските и селските 
райони; взаимните зависимости 
между различните сектори на 
местно равнище; културното 
наследство; застаряването на 
населението и демографските 
промени и т. н.;
1.6.4 Държавите членки и регионите 
трябва да анализират кои са най-
големите предизвикателства пред 
обществото, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства те трябва също 
да разгледат въпроса какви са 
конкретните аспекти на 
благополучието на техните 
граждани, които те биха желали да 
повлияят и подобрят с помощта на 
политиката, и как политиката 
следва да бъде подготвена и прилагана 
в конкретния контекст на 
съответната държава членка или 
регион.
1.6.5 За да се насърчат добрите 
политики, адаптирани към 
специфичните регионални нужди, 
държавите членки и регионите 
трябва освен това да разработят 
интегриран териториален подход към 
подготовката и изпълнението на 
политиката, като вземат предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но се концентрират, 
базирайки се на следните основни 
елементи:
а) оценка на потенциала за развитие 
и капацитета на региона в 
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съответствие с „Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата за 
развитието, пред които е изправен 
регионът, и способностите му да се 
справи с тях;
в) отчитане на съответния 
териториален мащаб и контекста за 
подготовка и изпълнение на 
политиката в съответствие с 
принципа на субсидиарност;
г) подготовка на необходимата уредба 
за многостепенно управление, която 
да гарантира ефективното 
изпълнение на политиката;
д) избор на подходящи показатели за 
резултати и за постижения, които 
да се използват за наблюдение и 
оценка на политиката.
2. Извличане на полезни 
взаимодействия и координиране на 
фондовете, обхванати от РОР, с 
инструменти на други политики на 
ЕС.
2.1 Въведение
2.1.1 С оглед на постигането на 
оптимални резултати за устойчив 
растеж и развитие по места е важно 
да се координират всички политики 
на Съюза и свързаните с тях 
инструменти, които играят роля за 
постигането на икономическо, 
социално и териториално
сближаване и по-балансирано 
териториално развитие на ЕС. Това 
също така трябва да намери 
отражение чрез по-добро 
координиране на бюджета на Съюза и 
националните и поднационалните 
бюджети на държавите членки при 
финансирането на общите 
политически приоритети, както и 
чрез подобряване на вертикалното 
сътрудничество между ЕС и 
националните и регионалните органи.
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2.1.2 Полезните взаимодействия и 
координацията не означават 
намирането на универсални решения. 
Във връзка с това е необходимо да се 
направи по-внимателен анализ на 
въздействието на политиките на 
Съюза в регионите, както и на 
сближаването, с оглед на насърчаване 
на ефективните полезни 
взаимодействия и определяне и 
насърчаване на най-подходящите 
средства на европейско равнище за 
подпомагане на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
трябва да осигурят съгласуваност  на 
интервенциите, които се подпомагат 
от фондовете, обхванати от РОР, с 
целите на други политики на ЕС на 
етапите на програмиране и 
изпълнение. С оглед на това те 
трябва да се стремят:
а) да откриват и използват 
възможностите за взаимно допълване 
на различните инструменти на 
Съюза на национално и регионално 
равнище, както във фазата на 
планиране, така и при изпълнението;
б) да оптимизират съществуващите 
структури и когато е необходимо, да 
създават нови, които подпомагат 
стратегическото определяне на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублирането на усилия и 
да определят областите, където е 
необходима допълнителна финансова 
подкрепа;
в) да се възползват изцяло от 
възможността да комбинират 
подкрепа от различни инструменти, 
за да оказват подкрепа за отделни 
операции, и да работят в тясно 
сътрудничество с лицата, отговорни 
за прилагането на други национални 
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инструменти, за постигането на 
съгласувани и оптимизирани 
възможности за финансиране за 
бенефициерите.
2.2 „Хоризонт 2020“
2.2.1 От решаващо значение е да се 
засилят полезните взаимодействия и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и „Хоризонт 2020“, 
като същевременно се установи ясно 
разделение на техните области на 
намеса.
2.2.2 По-специално, държавите
членки и регионите трябва да 
разработят национални или 
регионални стратегии за научни 
изследвания и иновации (НИИ) за 
„интелигентна специализация“ в 
съответствие с националната 
програма за реформа. Тези стратегии 
трябва да бъдат разработени чрез 
тясно сътрудничество между 
националните или регионалните 
управляващи органи и органите, пряко 
засегнати от „Хоризонт 2020“, но 
също така и с участието на 
заинтересовани страни, като 
например университети и висши 
учебни заведения, местната 
индустрия и социалните партньори. 
Тези стратегии за иновации трябва 
да вземат под внимание действията 
нагоре и надолу по веригата, към и от 
„Хоризонт 2020“.
2.2.3 Действията нагоре по веригата 
за подготовка на регионалните 
участници, работещи в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
за участие в проектите по „Хоризонт 
2020“ („път към върхови научни 
постижения“) ще се развиват чрез 
изграждане на капацитет. 
Комуникациите и сътрудничеството 
между националните звена за връзка 
по „Хоризонт 2020“  и управляващите 
органи на фондовете, обхванати от 
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РОР, трябва да бъдат засилени, по-
специално по отношение на 
включените в съкратените списъци 
проекти по „Хоризонт 2020“, които 
не са били финансирани поради липса 
на ресурси.
2.2.4 Действията надолу по веригата 
трябва да предоставят средства за 
използване и разпространение на 
пазара на резултатите от научните 
изследвания и иновациите, получени 
по линия на „Хоризонт 2020“, и могат 
да включват: пилотни инсталации и 
демонстрационни обекти, изпитване 
на концепции и финансиране на ранен 
етап, инкубатори, приложни научни 
изследвания, специфичен промишлен 
капацитет и капацитет за трансфер 
на технологии, както и подкрепа за 
клъстери.
2.2.5 На националните и 
регионалните органи трябва да се 
предоставя съвместна подкрепа за 
подготовката и изпълнението на 
такива стратегии за иновации, които 
могат да включват: оказване на 
подкрепа за установяване на 
възможности за съвместно 
финансиране на инфраструктура за 
научни изследвания и иновации, която 
е от европейски интерес, насърчаване 
на международното сътрудничество, 
методическа подкрепа чрез 
партньорски проверки, обмен на добри 
практики и обучение в отделните 
региони.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
трябва да вземат под внимание 
следните допълнителни мерки, 
насочени към отключване на техния 
потенциал за високи научни 
постижения и иновации по начин, 
който допълва и създава полезни 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“:
а) свързване на нови центрове за 
върхови постижения и иновативни 
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региони в по-слабо развитите 
държави членки и лидери в 
съответната област в други части на 
Европа;
б) изграждане на връзки с 
иновационни клъстери и признаване 
на високите научни постижения на 
по-слабо развитите региони;
в) създаване на длъжност 
„председатели на ЕНП“ за 
привличането на изтъкнати учени; и
г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за 
изследователи и новатори.
2.3 LIFE
2.3.1 Полезните взаимодействия с 
инструментите на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови инструменти), които 
служат за смекчаване на последиците 
от изменението на климата, опазване 
на околната среда и ефективност на 
ресурсите, трябва да се използват, 
когато е възможно.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за постигането на 
целите за устойчив растеж чрез 
засилена тематична концентрация, 
както и чрез принципа на засилено 
устойчиво развитие, полезните 
взаимодействия, посочени в 
точка 2.3.1, са присъщи на 
регулаторната рамка на фондовете, 
обхванати от РОР.
2.3.3 Трябва да е налице стремеж към 
постигането на полезни 
взаимодействия с LIFE, по-специално 
с интегрираните проекти в областта 
на природата (като например 
екосистемните услуги и 
биологичното разнообразие), водите, 
отпадъците, въздуха, смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата и приспособяването към 
изменението на климата. 
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Координацията с LIFE трябва да се 
осигурява чрез подкрепящи проекти с 
допълващ характер, а също и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, 
утвърдени в рамките на Програма 
LIFE.
2.3.4 Използването на оценките на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценките на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегическите екологични оценки 
(СЕО) и други съответни 
инструменти трябва да се насърчава, 
така че загубата на биологично 
разнообразие и ефектите от 
изменението на климата да се вземат 
предвид при териториалното 
планиране (включително в 
макрорегионалните стратегии) и при 
вземането на решения на регионално 
и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да насърчават зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
възприемането на иновационни 
технологии, за да се създаде по-
екологична икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и това трябва да 
увеличава потенциала и да развива 
уменията на местните и 
регионалните органи и партньори.
2.3.7 Като се има предвид, че 
предизвикателствата, свързани с 
околната среда, не се съобразяват с 
административните граници, 
трансграничното, 
междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество 
между европейските, националните, 
регионалните и местните органи във 
връзка с опазване на биологичното 
разнообразие и природните ресурси в 
различните региони е от 
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изключителна важност. По-доброто 
използване на потенциала на 
териториалното сътрудничество и 
обмена на информация, опит и добри 
практики ще има съществен принос 
за постигане на целите в областта на 
околната среда и климата.
2.3.8 Освен това финансирането от 
фондовете, обхванати от РОР, 
трябва да бъде координирано с 
подкрепата от Програма NER 300, 
която използва приходите от 
търговията с квоти в рамките на 
Европейската схема за търговия с 
емисии2.
2 ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 
2010/670/ЕС: Решение на Комисията 
от 3 ноември 2010 г. за определяне на 
критерии и мерки за финансирането 
на демонстрационни проекти със 
стопански характер за безопасно за 
околната среда улавяне и съхранение в 
геоложки обекти на CO2 , както и за 
финансирането на демонстрационни 
проекти за новаторски технологии за 
възобновяема енергия, чрез схемата за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в Общността, 
въведена с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета(2010/670/ЕС), ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32–46.
2.4 „Еразъм за всички“
2.4.1 Полезните взаимодействия 
между фондовете, обхванати от РОР, 
и програма „Еразъм за всички“ трябва 
да бъдат увеличени, за да се постигне 
максимален ефект от инвестициите 
в хората. Тези инвестиции ще 
донесат съществени ползи за хората 
и за обществото като цяло, 
допринасяйки за растежа и 
просперитета. „Еразъм за всички“ 
подкрепя само транснационални 
проекти, докато политиката на 
сближаване има по-подчертано 
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регионално измерение. Държавите
членки и регионите се насърчават да 
изпробват инструментите и 
методите, които произтичат от 
транснационалното сътрудничество, 
чрез „Еразъм за всички“ и след това да 
ги приложат на своята територия 
чрез фондовете, обхванати от РОР.
2.4.2 Комисията и държавите членки 
трябва да осигурят ефективна 
координация между политиката на 
сближаване и „Еразъм за всички“ чрез 
ясно разграничаване на видовете 
инвестиции и получаващите подкрепа 
целеви групи. „Еразъм за всички“ ще 
концентрира предоставяната 
подкрепа върху транснационалната 
мобилност  на студентите, младите 
хора и персонала с цел обучение; върху 
стратегически партньорства между 
организации и институции в цяла 
Европа, както и върху действия, 
подкрепящи разработването и 
прилагането на политиката. 
Основните цели на инвестиционните 
приоритети на политиката на 
сближаване ще бъдат: образование, 
обучение за пазара на труда и 
мобилност на възрастните 
обучаващи се.
2.4.3 Освен това ще се постигнат по-
добри резултати чрез насърчаване на 
взаимното допълване на 
финансирането за мобилност и 
финансирането на дейности, които 
интегрират най-добрите практики и 
иновативни проекти, установени на 
равнище ЕС в рамките на „Еразъм за 
всички“. Създадените по тази 
програма национални агенции могат 
да допринесат за постигането на 
тази координация.
2.5 CEF + TENs, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.5.1 За да се постигне най-голяма 
европейска добавена стойност, ЕФРР 
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и Кохезионният фонд, 
трансевропейските мрежи и 
Механизмът за свързване на Европа  
(CEF) трябва да се планират в тясно 
сътрудничество, за да се осигурят 
оптимални връзки между различните 
видове инфраструктура (в 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите) на местно, 
регионално и национално равнище и в 
целия Съюз. Трябва да се осигури 
оптимизиране на ефекта от 
фондовете за проектите с европейско 
измерение и измерение на единния 
пазар, по-специално приоритета 
транспорт, енергетиката и 
цифровите мрежи.
2.5.2 Тъй като е необходимо 
националната инфраструктура да се 
планира съгласувано, като се вземат 
предвид развитието на 
трансграничните връзки в Съюза , 
както и развитието на връзките
между регионите в една държава 
членка, плановете трябва да се 
основават на реалното и 
прогнозираното търсене на 
транспорт и да идентифицират 
липсващи връзки и проблеми. 
Инвестициите в регионални връзки 
към всеобхватната мрежа и към 
основната трансевропейска мрежа на 
мрежата за транспортна 
инфраструктура (TEN-T) трябва да 
гарантират, че градските и селските 
райони се ползват от 
възможностите, създадени от 
основните мрежи.
2.5.3 Определянето на приоритети за 
инвестиции, оказващи влияние извън 
пределите на определена държава
членка, трябва да се координира с 
планирането на TEN-T, така че 
инвестициите в транспортна 
инфраструктура по линия на ЕФРР и 
Кохезионния фонд да са в пълно 
съответствие с насоките за TEN-T, 
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определящи транспортните 
приоритети на Съюза, включително: 
справяне с предизвикателствата на 
изменението на климата, бъдещо 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и концепция за мултимодални 
коридори.
2.5.4 В Бялата книга на Комисията 
относно на транспорта3 е залегнала 
визия за конкурентоспособна и 
ресурсноефективна транспортна 
система, като се подчертава, че е 
необходимо значително намаляване 
на емисиите на парникови газове в 
транспортния сектор. За фондовете, 
обхванати от РОР, това означава 
концентриране върху устойчивите 
форми на транспорт и инвестиране в 
области, които предлагат най-голяма 
европейска добавена стойност, 
например трансевропейските мрежи. 
След като бъдат определени, 
инвестициите трябва да бъдат 
приоритизирани според приноса им 
към мобилността, устойчивостта, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и приноса към 
Единното европейско транспортно 
пространство.
3 „Пътна карта за постигането на 
Eдинно европейско транспортно 
пространство – към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“, COM(2011)144 
окончателен.
2.5.5 Държавите членки и регионите 
трябва да концентрират 
инвестициите върху изграждането на 
нова инфраструктура и 
повишаването на капацитета на 
съществуващата инфраструктура 
чрез значителни подобрения.
2.5.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
се развиват като ефективно 
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действащи входно-изходни точки чрез 
пълно интегриране с наземна 
инфраструктура. Като приоритетни 
трябва да се разглеждат проектите, 
свързани с достъпа до пристанища, и 
връзките с вътрешността на 
страната. Развитието на 
вътрешните водни пътища трябва да 
засили техния принос за устойчивите 
европейски мрежи за товарен 
транспорт.
2.5.7 По-специално, трябва да се 
търси взаимно допълване между 
инвестициите в инфраструктура от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, при общо 
управление, и от Механизма за 
свързване на Европа (CEF), който е 
инструмент под пряко управление с 
конкурентен подбор на проекти. CEF 
ще финансира проекти от основната 
мрежа (най-важните стратегически 
части от всеобхватната мрежа), 
които имат най-висока европейска 
добавена стойност и са най-сложни 
за TEN-T по отношение на 
прилагането: липсващи 
трансгранични връзки, важни  
участъци с недостатъчен капацитет 
и комбинирани видове транспорт. 
Кохезионният фонд ще се 
концентрира върху проектите с 
висока европейска добавена стойност, 
за да се премахнат участъци от 
транспортните мрежи с 
недостатъчен капацитет, като ще 
оказва подкрепа за инфраструктура 
от TEN-T, както за основната, така 
и за всеобхватната мрежа.
2.5.8 Кохезионният и структурните 
фондове ще осигуряват местна и 
регионална инфраструктура, както и 
техните връзки към приоритетните 
за ЕС мрежи в областта на 
енергетиката и телекомуникациите.
2.5.9 CEF допълва Кохезионния и 
структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
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регионалните и местните цели за 
развитие по отношение на 
инфраструктурата, за да се осигури 
максимална добавена стойност за 
функционален, интегриран единен 
пазар и за социално, икономическо и 
териториално сближаване.
2.6 ИПП, ЕИСП, ЕФР
2.6.1 За да се подобри ефективността 
при постигането на различните цели 
на политиката на Съюза, трябва да 
има стремеж към засилване на 
полезните взаимодействия между 
външните инструменти и 
политиката на сближаване. По-
специално, необходимо е да се 
развиват полезните взаимодействия и 
допълняемостта по отношение на 
Европейския фонд за развитие, 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
съседство.
2.6.2 Трябва да се използват 
пълноценно възможностите за по-
тясна териториална интеграция, 
полезните взаимодействия между 
териториалните дейности за 
сътрудничество по линия на 
политиката на сближаване и 
Европейските инструменти за 
съседство. Потенциалът за взаимно 
допълване между тези инструменти е 
най-голям по отношение на 
трансграничните дейности за 
сътрудничество. Ето защо 
държавите членки и регионите 
трябва да гарантират създаването на 
връзки между съществуващите 
дейности и новосъздадената 
Европейска група за териториално 
сътрудничество, като се обръща 
специално внимание на 
координацията и обмена на добри 
практики.
3. Механизми за координация между 
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фондовете, обхванати от РОР
3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че 
интервенциите, финансирани чрез 
фондовете, обхванати от РОР, 
създават полезни взаимодействия и че 
рационализирането води до 
намаляване на административните 
разходи и административната 
тежест по места.
3.2 Министерствата и 
управляващите органи, които 
отговарят за изпълнението на 
фондовете, обхванати от РОР, 
трябва да работят в тясно 
сътрудничество при подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на Договора за 
партньорство и програмите. По-
специално, те трябва:
а) да определят областите на намеса, 
когато фондовете, обхванати от 
РОР, могат да бъдат съчетани по 
взаимно допълващ се начин, за да се 
постигнат тематичните цели, 
залегнали в настоящия регламент;
б) да насърчават участието на 
управляващите органи, които 
отговарят за един от фондовете, 
обхванати от РОР, и други 
управляващи органи и съответните 
министерства при разработването 
на схеми за подпомагане, за да се 
гарантира постигането на полезни 
взаимодействия и избягването на 
дублиране;
в) да създават съвместни 
мониторингови комитети за 
програмите за прилагане на 
фондовете, обхванати от РОР, и да 
разработват други механизми за 
съвместно управление и контрол, за 
да улеснят координацията между 
органите, отговарящи за 
изпълнението на фондовете, 
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обхванати от РОР;
г) да се възползват от съвместните 
решения за електронно управление,, 
насочени към кандидатите и 
бенефициерите, както и от 
възможностите за „обслужване на 
едно гише“ за получаване на 
консултации относно 
възможностите за предоставяне на 
подкрепа чрез всеки фонд от 
фондовете, обхванати от РОР.
4. Приоритети за териториална 
координация (трансгранична, 
транснационална и междурегионална)
4.1 Сътрудничеството, което излиза 
отвъд административните граници и 
се стреми да преодолее естествените 
граници, носи голям потенциал за 
регионалното развитие, създаването 
на работни места и сближаването. 
Често най-ефективно е 
сътрудничеството, което се основава 
на общите нужди на споделена 
територия.
4.2 Трансграничното сътрудничество 
произтича от разбирането, че много 
предизвикателства не спират на 
административните граници. 
Постигането на ефективна реакция 
изисква съвместни, единни действия 
и споделяне на знания на 
съответното териториално 
равнище.
4.3 Освен това присъщият за 
граничните региони потенциал може 
да бъде оползотворен чрез локално 
ориентирани мерки за подпомагане.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии 
проправиха пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящо 
териториално равнище. 
Стратегиите утвърдиха разбирането 
за необходимостта от 



AM\903907BG.doc 61/94 PE491.058v01-00

BG

сътрудничество за справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
решени само от една държава членка, 
като например, почистването на 
Балтийско море или река Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
другите форми на териториално 
сътрудничество могат да получат 
подкрепа по линия на ЕФРР и ЕСФ и в 
програмите трябва да бъдат описани 
специалните условия за подкрепа за 
макрорегионалните стратегии.
4.5 Преодоляването на бариерите 
трябва да бъде част от 
програмирането на фондовете, 
обхванати от РОР – целите на 
съществуващите макрорегионални 
стратегии трябва да бъдат отразени 
в анализа на потребностите и 
поставянето на цели за съответните 
оперативни програми от етапа на 
планиране. Тези стратегии няма да са 
изпълнили своето предназначение, ако 
целите на макрорегионалните 
стратегии не са част от 
стратегическото планиране на 
програмите от политиката на 
сближаване в съответните региони и 
държави членки.
4.6 Същевременно държавите членки 
и регионите трябва да гарантират, 
че програмите за териториално 
сътрудничество имат ефективен 
принос за целите на „Европа 2020“. 
По този начин държавите членки и 
регионите могат да насърчават 
сътрудничеството, както и да 
изпробват, изпитват и въвеждат 
нови решения, уверявайки се, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широките цели на 
политиката. Когато е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да се използва за обединяване 
на създателите на политики отвъд 
границите, за да работят те за 
преодоляването на общи проблеми.
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4.7 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество преди 
всичко като полезни инструменти за 
преодоляване на бариерите пред 
сътрудничеството, като това от 
своя страна ще подпомогне 
националните и регионалните цели 
на политиката и ще доведе до 
въздействия отвъд района на 
програмата.

Or. en

Изменение 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. es

Изменение 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прозрачни, тъй като целите са 
обективно проверими, посочени са 
изходните данни и са публично 
достъпни;

– прозрачни, разбираеми, тъй като 
целите са обективно проверими, 
посочени са изходните данни и са 
публично достъпни;

Or. en
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Изменение 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.1 –
колона 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Приемане на мерки, необходими за 
въвеждане на система за сертифициране 
на енергийните характеристики на 
сградите съгласно член 11 от Директива 
2010/31/ЕС;

– Приемане на мерки, необходими за 
въвеждане на система за сертифициране 
на енергийните характеристики на 
сградите съгласно член 9.3, буква б), 
член 11 и член 18 от Директива 
2010/31/ЕС;

Or. en

Изменение 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.1 –
колона 3 – тире 5a ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Представени са национални планове 
за действие в областта на 
енергийната ефективност, които 
трансформират целите за пестене на 
енергия в конкретни и 
последователни мерки, в 
съответствие с Директива 
2006/32/ЕО или равностойни отчетни 
документи за прилагане на 
Директивата относно енергийната 
ефективност, когато същата отмени 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. en
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Изменение 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.1 –
колона 2 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспониране в националното 
законодателство след нейното 
приемане на Директивата относно 
енергийната ефективност 
(COM(2011)370 окончателен).

Or. en

Изменение 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.1 –
колона 2 – алинея 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспониране в националното 
законодателство на Директива 
2009/125/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за определяне на изискванията 
за екодизайн към продукти, свързани с 
енергопотреблението (преработка).

Or. en

Изменение 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.2 –
колона 3 – тире 1а ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

– До 2020 г. държавата членка е 
въвела системи за подкрепа за трите 
сектора на възобновяемата енергия: 
електроенергия, топлинна енергия и 
транспорт;

Or. en

Изменение 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – колона 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Държавата членка е осигурила принос 
на различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни 
услуги по сектори, в съответствие с 
член 9 от Директива

– Държавата членка е приела мерки за 
осигуряване на принос на различните 
потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни 
услуги по сектори, в съответствие с 
член 9 от Директива

Or. es

Изменение 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 4 – подточка 4.1 –
колона 3 – тире 5б ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Въвеждане на механизми за пазарен 
надзор в съответствие с член 3 от 
Директива 2009/125/ЕО.
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Or. en

Изменение 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.1 –
колона 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Държавата членка е осигурила принос 
на различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни 
услуги по сектори, в съответствие с 
член 9 от Директива 2000/60/EО.

– Държавата членка е осигурила принос 
на различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни 
услуги по сектори, в съответствие с 
член 9 от Директива 2000/60/EО, като 
гарантира равен, всеобщ достъп до 
това общо благо.

Or. en

Изменение 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2a Биологично разнообразие

Държавата членка е представила и 
заедно с Европейската комисия е 
приела многогодишен план за 
включване в бюджета и определяне на 
приоритетите на инвестициите, 
свързани с обектите от „Натура 
2000“ (Рамка за приоритетни 
действия) в съответствие с член 8 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
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дивата флора и фауна.

Or. en

Изменение 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.2a 
(нова) – колона 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Държавите членки са приели 
многогодишен план за включване в 
бюджета и определяне на 
приоритетите на инвестициите в 
съответствие с член 8 от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 
1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (Национални рамки за 
приоритетни действия за 
финансиране на „Натура 2000“), 
включително: 1. Списък от 
приоритетни мерки в обекти от 
„Натура 2000“ и съответните нужди 
от съфинансиране от ЕС; 2. Анализ 
на исканото съфинансиране от 
различните фондове на ЕС за 
осъществяването на тези мерки;

Or. en

Изменение 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.2б
(нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2б. Сектор на културното 
наследство: разработване на проекти 
за опазване, предаване, насърчаване и 
развитие на материалното и 
нематериалното културно 
наследство.

Or. en

Изменение 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.2a 
(нова) – колона 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Наличие на ефективни 
инструменти на национално, 
регионално и местно равнище, по-
специално в регионите със 
специфични характеристики;

Or. en

Изменение 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 6 – подточка 6.2б
(нова) – колона 3 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Разработени са мерки за използване 
на културното и езиковото 
многообразие и всички аспекти на 
живото наследство на Съюза.
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Or. en

Изменение 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.1. Автомобилен транспорт: Наличие 
на всеобхватен национален план за 
транспорта, в който са подходящо 
определени приоритетите по отношение 
на инвестициите в основната
трансевропейска мрежа на мрежата за 
транспортна инфраструктура (TEN-Т), 
във всеобхватната мрежа (инвестиции, 
различни от тези в основната TEN-Т) и 
във второстепенната мрежа 
(включително обществения транспорт 
на регионално и местно равнище).

7.1. Автомобилен транспорт: Наличие 
на всеобхватен национален план за 
транспорта, в който са подходящо 
определени приоритетите по отношение 
на инвестициите в основната 
трансевропейска мрежа на мрежата за 
транспортна инфраструктура (TEN-Т), 
във всеобхватната мрежа (инвестиции, 
различни от тези в основната TEN-Т) и 
във второстепенната мрежа 
(включително обществения транспорт 
на регионално и местно равнище). 
Транспониране и прилагане на 
Директива 2011/76/ЕС относно 
заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за 
използване на определени 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.1 –
колона 3 – подтире 5a ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Въвеждане на национални пътни 
системи за потребителски такси в 
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съответствие с разпоредбите на 
2011/76/ЕС, включително прилагане 
на възстановяване на разходите за 
инфраструктура, шумово замърсяване 
и замърсяване на въздуха по 
отношение на всички магистрали от 
въвеждането им в експлоатация.

Or. en

Изменение 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. стратегическа оценка на околната 
среда, която отговаря на правните 
изисквания по отношение на плана за 
транспорта;

3. стратегическа оценка на околната 
среда, която отговаря на правните 
изисквания по отношение на плана за 
транспорта, включително оценка на 
цялостното въздействие на емисиите 
на парникови газове вследствие на 
изпълнението на плана до 2030 и 
2050 г., включително, ако е уместно, 
оценка на трансграничния участък;

Or. en

Изменение 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2a 
нова

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.2a. Морски транспорт
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Интегриране на морските пътища 
(морски магистрали и каботаж) в 
общата схема за регионален и 
трансрегионален, национален и 
транснационален транспорт, по-
специално за стоките.

Or. fr

Изменение 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2a 
нова – колона 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– във въведения всеобхватен план за 
транспорта една глава е посветена на 
разширяването на морския 
транспорт и предвижда по-
конкретно:

Or. fr

Изменение 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2a 
нова – колона 3 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– портфейл от реалистични и 
концептуално изчистени проекти 
(включително бюджетна рамка);

Or. fr
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Изменение 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2a 
нова – колона 3 – тире 3 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– стратегическа оценка на околната 
среда, която отговаря на правните 
изисквания по отношение на плана за 
транспорта;

Or. fr

Изменение 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 7 – подточка 7.2a 
нова – колона 3 – тире 4 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за укрепване на капацитета 
на междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на 
портфейла от проекти.

Or. fr

Изменение 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.1 –
колона 3 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Службите по заетостта са изградили 
мрежи с работодателите и 
образователните институции.

– Службите по заетостта са изградили 
мрежи с работодателите и 
образователните институции, също 
така създаващи пресечни точки 
между секторите.

Or. en

Изменение 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.2. Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия: наличие на всеобхватна 
стратегия за приобщаваща подкрепа за 
започване на дейност, в съответствие 
със „Small Business Act“ и с насоките 
относно заетостта и общите насоки за 
икономическите политики на държавите
членки и на Съюза във връзка с 
условията, които подпомагат 
създаването на работни места.

8.2. Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване и 
прехвърляне на предприятия: наличие 
на всеобхватна стратегия за 
приобщаваща подкрепа за започване на 
дейност, в съответствие със „Small 
Business Act“ и с насоките относно 
заетостта и общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза във връзка с 
условията, които подпомагат 
създаването на работни места.

Or. en

Изменение 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Дейности за информиране и 
повишаване на осведомеността на 
равнище средно образование;

Or. en

Изменение 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Консултации, свързани с пола, и 
подготовка при създаването на нови 
предприятия;

Or. en

Изменение 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки, насочени към подготовката 
и проследяването на прехвърлянето 
на предприятия.

Or. en
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Изменение 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 8 – подточка 8.4 –
колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– държавата членка е предприела мерки 
за насърчаване на активното стареене и 
за намаляване на ранното излизане в 
пенсия.

– държавата членка е предприела мерки 
за насърчаване на активното стареене.

Or. en

Изменение 1836
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е всеобхватна (напр. включва в 
обхвата си всички образователни 
сектори, включително развитието в 
ранна детска възраст) и позволява да се 
предприемат подходящи мерки във 
връзка с превенцията, интервенцията и 
компенсирането;

– е всеобхватна (напр. включва в 
обхвата си всички образователни 
сектори, включително развитието в 
ранна детска възраст), насочена е 
ефективно към най уязвимите групи, 
изложени на най-висок риск от 
преждевременно напускане на 
училище, като например ромите, и 
позволява да се предприемат подходящи 
мерки във връзка с превенцията, 
интервенцията и компенсирането;

Or. en

Изменение 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни, 
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.

– се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни, 
включително областите на 
културата, изкуствата и спорта, 
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.

Or. en

Изменение 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи.

– увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи, обръщайки специално внимание 
на най-уязвимите групи.

Or. en

Изменение 1839
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1 – подтире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи;

– увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи, обръщайки специално внимание 
на уязвимите групи, като например 
ромите;

Or. en

Изменение 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за повишаване на пригодността 
за заетост и на предприемачеството, 
които:

– мерки, отчитащи проблемите на 
половете, за повишаване на 
пригодността за заетост и на 
предприемачеството, които:

Or. en

Изменение 1841
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3 –
колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за реално предоставяне на 
възможност за развиване на умения у 
младите хора, които преминават курс на 
професионално обучение, по-
възрастните лица, жените, които се 
връщат на пазара на труда, 

– мерки за реално предоставяне на 
възможност за развиване на умения у 
младите хора, които преминават курс на 
професионално обучение, по-
възрастните лица, жените, които се 
връщат на пазара на труда, 
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нискоквалифицираните работници и по-
възрастните работници и другите групи 
в неравностойно положение;

нискоквалифицираните работници и по-
възрастните работници,
маргинализираните общности, като 
например ромите, и другите групи в 
неравностойно положение;

Or. en

Изменение 1842
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3 –
колона 3 – тире 1 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за подобряване на 
образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на 
определените целеви групи;

– мерки за подобряване на 
образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на 
определените целеви групи със 
специални потребности, като 
например продължително 
безработните лица и 
маргинализираните общности;

Or. en

Изменение 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3 –
колона 3 – тире 1 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за подобряване на 
образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на 
определените целеви групи; 

– мерки за подобряване на 
образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на 
определените целеви групи, 
включително овладяване на 
регионални, официални и 
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неофициални езици.

Or. en

Изменение 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3a 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.3a. Професионално образование и 
обучение – Наличие на национални 
или регионални стратегии за 
съвременно професионално 
образование и обучение.

Or. en

Изменение 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3a 
(нова) – колона 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Признаване на професионалното 
образование и обучение като двигател 
на устойчивото развитие и 
приобщаващия растеж;

Or. en

Изменение 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3a 
(нова) – колона 3 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки за подобряване на 
качеството и ефективността на 
началното и продължаващото 
професионално обучение;

Or. en

Изменение 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9 – подточка 9.3a 
(нова) – колона 3 – тире 3 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение.

Or. en

Изменение 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е в съответствие с националната цел 
за борба с бедността и социалното 
изключване (определена в националната 
програма за реформи), която включва 

– предвижда конкретни предложения, 
които следва да способстват за 
постигане на националната цел за 
борба с бедността и социалното 
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разширяване на възможностите за 
заетост на групите в неравностойно 
положение;

изключване (определена в националната 
програма за реформи и националните 
социални доклади), която включва 
разширяване на качествените
възможности за заетост на групите в 
неравностойно положение;

Or. en

Изменение 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 1 – подтире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– показва, че социалните партньори и 
съответните заинтересовани страни 
участват в разработването на активното 
приобщаване;

– показва, че социалните партньори и 
съответните заинтересовани страни 
участват на всички нива (разработване, 
прилагане и оценка) в националните 
стратегии за борба с бедността и
активното приобщаване;

Or. en

Изменение 1850
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определя постижими национални цели 
за интегриране на ромите за намаляване 
на разликите с останалата част от 
населението. Тези цели следва да 
обхванат най-малко четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани 
с достъпа до образование, трудовата 

– определя постижими национални цели 
за интегриране на ромите за намаляване 
на разликите с останалата част от 
населението, като установява ясни, 
количествено измерими и 
позволяващи отчетност цели, срокове
и критерии. Тези цели следва да 
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заетост, здравеопазването и жилищата; обхванат най-малко четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани 
с достъпа до образование, трудовата 
заетост, здравеопазването и жилищата;

Or. en

Изменение 1851
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е съгласувана с националната 
програма за реформа;

– е съгласувана с националната 
програма за реформа и националната 
стратегия за намаляване на 
бедността;

Or. en

Изменение 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3 – тире 2 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е съгласувана с националната 
програма за реформа;

– е съгласувана с националната 
програма за реформа и националните 
социални доклади;

Or. en

Изменение 1853
Lívia Járóka
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Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.1 –
колона 3–тире 2 – подтире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– идентифицира, когато е 
целесъобразно, микрорегионите в 
неравностойно положение или 
сегрегираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно 
положение, като се използват вече 
наличните социално-икономически и 
териториални показатели (т.е. много 
ниско образователно равнище, 
дългосрочна безработица и т.н.)

– идентифицира, когато е 
целесъобразно, микрорегионите в 
неравностойно положение или 
сегрегираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно 
положение, като се използват най-
подходящите социално-икономически 
и териториални показатели (т.е. много 
ниско образователно равнище, 
дългосрочна безработица и т.н.)

Or. en

Изменение 1854
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 –
колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на национална или регионална 
стратегия за здравето, която осигурява 
достъп до качествени здравни услуги и 
икономическа устойчивост.

Наличие на национална или регионална 
стратегия за здравето, която осигурява 
равен достъп за всички до качествени 
здравни услуги и икономическа 
устойчивост.

Or. en

Изменение 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 –
колона 3 – тире 1 – подтире 1



PE491.058v01-00 84/94 AM\903907BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени 
здравни услуги;

– Съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени и 
достъпни здравни услуги, насочени 
към преодоляване на определящите 
социални фактори за 
неравнопоставеността в 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 1856
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 10 – подточка 10.2 –
колона 3– тире 1 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Съдържа координирани мерки за 
подобряване на достъпа до качествени 
здравни услуги;

– Съдържа координирани мерки за 
подобряване на равния достъп до 
качествени здравни услуги, специално 
насочени към уязвимите групи и 
маргинализираните общности;

Or. en

Изменение 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация
(по член 9, параграф 11)

11. Подобряване на институционалния 
капацитет и ефективната и 
участваща публична администрация и 
насърчаване на изграждането на 
капацитет за социалните партньори, 
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неправителствените организации, 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани страни, по-
специално партньорите, посочени в 
член 5 от Регламент (ЕС) № [РОР… ] 
(по член 9, параграф 11)

Or. en

Изменение 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Въведена е и се изпълнява1 стратегия 
за повишаване на административната 
ефикасност на държавите членки, която 
включва: 

– Въведена е и се изпълнява1 стратегия 
за повишаване на административната 
ефикасност на регионалните и 
местните органи на държавите членки 
и техните умения да прилагат 
методи, основаващи се на участието, 
която включва: 

Or. en

Изменение 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире
1 – подтире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– развиване на умения на всички 
равнища;

– развиване на умения на всички 
равнища, включително усвояване на 
методи, които гарантират 
участието на гражданското 
общество в процесите на вземане на 
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решения;

Or. en

Изменение 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире
1 – подтире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– стратегия за изграждане на 
капацитет на социалните 
партньори, неправителствените 
организации, регионалните и 
местните органи и други 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 11 – колона 3 – тире
1 – подтире 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– стратегия за ефективност на 
принципа на партньорство, 
включително финансова концепция за 
изграждане на достатъчен 
капацитет на партньорите, посочени 
в член 5 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на механизъм, който осигурява 
ефективно транспониране и прилагане 
на Директива 2000/78/ЕО от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите и на 
Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход.

Наличие на механизъм, който осигурява 
ефективно транспониране и прилагане 
на Директива 2000/78/ЕО от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите1 и 
на Директива 2000/43/ЕО от 
29 юни 2000 г. относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица 
без разлика на расата или етническия 
произход и на член 5 от Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания.

Or. en

Изменение 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия– точка 1 – колона 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ефективното транспониране и 
прилагане на Директива 2000/78/ЕО и 
Директива 2000/43/ЕО на ЕС относно 
борбата с дискриминацията се 
обезпечава чрез:

– Ефективното транспониране и 
прилагане на Директива 2000/78/ЕО и 
Директива 2000/43/ЕО на ЕС относно 
борбата с дискриминацията и на член 5 
от Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания се обезпечава 
чрез:

Or. en
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Изменение 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 3 – тире 1 –
подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– институционална уредба във връзка с 
транспонирането, прилагането и 
следенето на директивите на ЕС 
относно борбата с дискриминацията;

– институционална уредба във връзка с 
транспонирането, прилагането и 
следенето на директивите на ЕС 
относно борбата с дискриминацията и 
на член 5 от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания;

Or. en

Изменение 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 3 – тире 1 –
подтире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки за подсилване на 
административния капацитет за 
транспониране и прилагане на 
директивите на ЕС относно борбата с 
дискриминацията.

– Мерки за подсилване на 
административния капацитет за 
транспониране и прилагане на 
директивите на ЕС относно борбата с 
дискриминацията и на член 5 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

Or. en

Изменение 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на стратегия за насърчаване на 
равенството между половете и на
механизъм, който обезпечава 
ефективното ѝ изпълнение.

Наличие на стратегия за постигане на
целите на ЕС за равенство между 
половете и механизъм, който обезпечава 
ефективното ѝ изпълнение чрез 
интегриране на принципа на 
равенство между половете и други 
конкретни действия.

Or. en

Изменение 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 2 – колона 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ефективното въвеждане и прилагане 
на специална стратегия за насърчаване 
на равенството между половете се 
осигурява чрез:

– Ефективното въвеждане и прилагане 
на специална стратегия за постигане на 
целите на ЕС за равенство между 
половете се осигурява чрез:

Or. en

Изменение 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 2 – колона 3 – тире 1 –
подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– план и предварителни критерии за 
интегриране на целите за равенство 
между половете чрез стандарти и насоки 

– план и предварителни критерии за 
интегриране на целите за равенство 
между половете чрез стандарти и насоки 
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във връзка с равенството между 
половете;

във връзка с равенството между 
половете за всички фондове от ОСР;

Or. en

Изменение 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 2 – колона 3 – тире 1 –
подтире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– механизми за изпълнение, 
включително участие на орган, 
отговарящ за равенството между 
половете, и на експерти, които да 
съставят, контролират и оценяват 
намесите.

– механизми за изпълнение, 
включително участие на орган, 
отговарящ за равенството между 
половете, или на експерти по 
въпросите на половете, които да 
съставят, контролират и оценяват 
намесите.

Or. en

Изменение 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Изпълняване на мерки в съответствие 
с член 9 от Конвенцията на ООН, 
насочени към предотвратяването, 
откриването и премахването на пречки и 
препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания;

– Изпълняване на мерки в съответствие 
с член 9 от Конвенцията на ООН, 
насочени към предотвратяването, 
откриването и премахването на пречки и 
препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания във всички сфери, 
включително инфраструктура, услуги 
и стоки;
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Or. en

Изменение 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 3 – колона 3 – тире 1 –
подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– институционална уредба за 
прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 
от нея;

– институционална уредба за 
прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 
от нея; и ангажиране на 
представителни организации на 
хората с увреждания в подготовката 
и прилагането на тази уредба;

Or. en

Изменение 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 4 – колона 3 – тире 1–
подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– пълно транспониране; заличава се

Or. es

Изменение 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 4 – колона 3 – тире 1 –
подтире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки, които гарантират адекватни 
надзор и наблюдение на прозрачни 
процедури за възлагане на договори и 
адекватна информация за тях;

– мерки, които гарантират прозрачни 
процедури за възлагане на договори и 
адекватна информация за тях;

Or. es

Изменение 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение IV – Общи предварителни условия – точка 4 – колона 3 – тире 1 –
подтире 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– стратегия за разрешаване и 
стимулиране на развитието на 
екологосъобразни обществени поръчки 
(GPP).

Or. en

Изменение 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение V – Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете –
част 1 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Име на бенефициера (само 
юридическите лица; имената на 
физическите лица не се посочват);

– Име на бенефициера (само 
юридическите лица; имената на 
физическите лица не се посочват, 
включително юридически лица, 
опериращи с финансови 
инструменти, както е предвидено в 
член 33);
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Or. en

Изменение 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение V – Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете –
част 2 - раздел 2.1 – параграф 2– буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) публикуване най-малко на 
процента, съответстващ на дела на 
Европейския съюз в размера на 
общото финансиране, при публикации 
за финансиран проект или 
финансирана дейност;

Or. en

Изменение 1877
Peter Simon

Предложение за регламент
Приложение V – част 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) годишна актуализация, в която се 
посочват информационните и 
комуникационните дейности, които 
трябва да бъдат извършени.

и) годишна актуализация, в която се 
посочват информационните и 
комуникационните дейности, които се 
предвижда да бъдат извършени към 
момента на изготвяне на 
актуализацията.

Or. de

Обосновка

Прецизиране на текста на регламента, за да може при комуникационните дейности 
да се реагира гъвкаво и на комуникационни нужди, които не могат да бъдат 
предвидени предварително.
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