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Изменение 87
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 а) В Европейския съюз през 2010 г. 
близо 116 милиона лица, от които 25 
милиона деца, са се намирали в риск 
от социално изключване или в 
бедност, 40 милиона от тези хора са 
жертви на тежки материални 
лишения, а 4,1 милиона нямат 
жилище, което представлява 
увеличение с почти 4 милиона души в 
сравнение с предишната година.

Or. es

Изменение 88
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, 
живеещи в материални и дори в 
тежки материални лишения се 
увеличава, като често пъти степента им
на социално изключване е твърде 
голяма, за да могат да се възползват от 
мерките за активизиране съгласно 
Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-
специално съгласно Регламент (ЕС) № 
[…ЕСФ].

(2) Като има предвид, че през 2011 г. 
119, 6 милиона европейски граждани 
са били заплашени от бедност или 
социално изключване, тенденцията 
към нарастване на бездомността, 
както и че често пъти степента на 
социално изключване на тези хора е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

Or. fr
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Изменение 89
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки
материални лишения се увеличава, като 
често пъти степента им на социално 
изключване е твърде голяма, за да могат 
да се възползват от мерките за 
активизиране съгласно Регламент (ЕС) 
№ […..РОР], и по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
хранителен недоимък и/или 
материални лишения и дори в тежък 
хранителен недоимък и/или 
материални лишения се увеличава, като 
често пъти степента им на социално 
изключване е твърде голяма, за да могат 
да се възползват от мерките за 
активизиране съгласно Регламент (ЕС) 
№ […..РОР], и по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

Or. fr

Изменение 90
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва 
социалното сближаване, като допринася 
за намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) ще засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

Or. fr
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Изменение 91
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на 
хранителния недоимък, 
бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на всички 
форми на лишения и бедност.

Or. fr

Изменение 92
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността и 
социалното изключване в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността, материалните 
лишения и хранителния недоимък сред 
децата.

Or. es
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Изменение 93
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността, социалното 
изключване и материалните лишения 
сред децата и домакинствата с деца.

Or. en

Изменение 94
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 а) Продоволствената сигурност е 
основно право на човека, което се 
осъществява чрез наличието, 
използването и стабилността във 
времето на здравословна, 
достатъчна, подходяща и питателна 
храна и достъпа до такава храна;

Or. it
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Изменение 95
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 а) От 1987 г. Съюзът предоставя на 
най-нуждаещите се граждани пряка 
продоволствена помощ от 
селскостопанските запаси. Успоредно 
с това се развиха и други източници 
на доставки като местните или 
регионалните супермаркети, 
партньорства с местните 
селскостопански производители, 
ресторанти и бакалии, основани на 
солидарност и др. Фондът трябва 
също да подкрепя развитието и 
укрепването на тези местни вериги за 
доставки.

Or. fr

Изменение 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността и качеството на 
стоките, които се разпределят на най-
нуждаещите се лица.

Or. ro
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Изменение 97
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността и качеството на 
стоките, които се разпределят на най-
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 98
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на
безопасността на храните и стоките, 
които се разпределят на най-
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките и качеството 
на храните, които се разпределят на 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 100
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 а) Разпоредбите за Фонда, във вида, 
в който са приети от Европейския 
парламент в резолюцията му от 19 
януари 2012 г., гарантират 
съгласуваност със стратегиите и 
мерките, предназначени за 
намаляване на разхищаването на 
храни по цялата верига на доставки, 
за подобряване на ефикасността на 
всички стъпала по веригата и за 
повишаване на обществената 
информираност по този важен 
въпрос.

Or. it

Изменение 101
Brice Hortefeux
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността, хранителния 
недоимък и материалните лишения.

Or. fr

Изменение 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността, 
относителната бедност и 
материалните лишения.

Or. fr

Изменение 103
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията в 
развитието между регионите и по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

Or. ro

Изменение 104
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения, като обръщат внимание по-
специално на прага на 
относителната бедност.

Or. fr

Изменение 105
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми.
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
приоритетите за дейностите на 
регионално равнище и формите на 
материални лишения, по които ще се 
работи, и да се мотивира този избор, да 
се описват целите и характеристиките 
на подпомагането за най-нуждаещите се 
лица, което ще се предостави чрез 
подкрепата на съществуващите 
национални програми. В тях следва да 
се включат и елементите, необходими за 
гарантиране на ефективното и ефикасно 
изпълнение на оперативната програма.

Or. ro

Изменение 106
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на хранителен недоимък 
и/или материални лишения, по които ще 
се работи, и да се мотивира този избор, 
да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми.
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното, бързо и ефикасно 
изпълнение на оперативната програма.

Or. fr



AM\928282BG.doc 13/152 PE506.037v02-00

BG

Изменение 107
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма, най-вече по 
отношение на борбата с 
разхищаването на храни.

Or. fr

Изменение 108
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно 

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
най-неотложните форми на 
хранителен недоимък и/или 
материални лишения, по които ще се 
работи, и да се мотивира този избор, да 
се описват целите и характеристиките 
на подпомагането за най-нуждаещите се 
лица, което ще се предостави чрез 
подкрепата на съществуващите 
национални програми. В тях следва да 
се включат и елементите, необходими за 
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изпълнение на оперативната програма. гарантиране на бързото, ефективно и 
ефикасно изпълнение на оперативната 
програма.

Or. es

Изменение 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, като 
се отдаде приоритет на хранителния 
недоимък, по които ще се работи, и да 
се мотивира този избор, да се описват 
целите и характеристиките на 
подпомагането за най-нуждаещите се 
лица, което ще се предостави чрез 
подкрепата на съществуващите 
национални програми. В тях следва да 
се включат и елементите, необходими за 
гарантиране на ефективното и ефикасно 
изпълнение на оперативната програма.

Or. fr

Изменение 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Държавите членки следва да 
имат възможност да отдават 
предпочитание на продукти с 
произход от Съюза.
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Or. fr

Изменение 111
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) С цел ефикасно и ефективно 
изпълнение на мерките, финансирани 
от Фонда, е необходимо да се 
насърчава сътрудничеството между 
местните и регионални власти и 
организациите, представляващи 
гражданското общество. Поради 
това държавите членки следва да 
поощряват участието на всички 
заинтересовани страни в 
изготвянето и прилагането на 
мерките, финансирани от Фонда.

Or. es

Изменение 112
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се увеличи максимално 
ефективността на Фонда, по-специално 
по отношение на условията в 
различните държави членки, е 
целесъобразно да се определи 
процедура за евентуални изменения на 
оперативната програма.

(9) С цел да се увеличи максимално 
ефективността на Фонда, по-специално 
по отношение на условията в 
различните държави членки, е 
целесъобразно да се определи 
процедура за евентуални изменения на 
оперативната програма, като в същото 
време се взема предвид становището 
на неправителствените организации, 
свързани с работата на програмата.
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Or. ro

Изменение 113
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да гарантира
нейното осъществяване.

Or. fr

Изменение 114
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията и компетентните органи 
на държавите членки следва да 
допринасят за нейното осъществяване.

Or. ro

Изменение 115
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики (10) Обмяната на опит и добри 
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има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

практики, както и на социални 
иновации, има значителна добавена 
стойност и Комисията следва да 
допринася за нейното осъществяване и 
популяризиране.

Or. fr

Изменение 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за
нейното популяризиране и 
осъществяване.

Or. fr

Изменение 117
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване, включително 
чрез организиране на обучителни 
дейности и чрез развитие на 
платформа за сътрудничество на 
равнище на Съюза, която да включва 
всички заинтересовани страни.

Or. ro
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Изменение 118
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на най-нуждаещите се 
лица, ползвали подпомагане от 
оперативната програма, и ако е 
необходимо, с оценки в течение на 
програмния период. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с анонимни проучвания на най-
нуждаещите се лица, ползвали 
подпомагане от оперативната програма, 
и ако е необходимо, с оценки в течение 
на програмния период. Предвид 
социалната стигматизация, до която 
може да доведе бедността, 
правилата относно защитата на 
личните данни на най-нуждаещите се 
лица, следва да бъдат зачитани при 
провеждането на оценките.

Or. en

Изменение 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки.
Тези оценки следва да бъдат 

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
оценки.
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допълнени с проучвания на най-
нуждаещите се лица, ползвали 
подпомагане от оперативната 
програма, и ако е необходимо, с оценки 
в течение на програмния период. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Or. fr

Изменение 120
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на местните и 
регионалните власти в държавите 
членки и на бенефициерите.

Or. ro

Изменение 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, както
и на отговорностите на държавите 
членки и бенефициерите в тази 
област.

Or. fr

Изменение 122
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
публичност и информация за 
постиженията на Фонда и да се 
гарантира достъпът до възможности за 
финансиране и тяхната прозрачност, 
следва да бъдат определени опростени
правила за информацията, 
комуникацията и публичността,
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите.

Or. fr



AM\928282BG.doc 21/152 PE506.037v02-00

BG

Изменение 123
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определи 
максималното равнище на 
съфинансиране от Фонда за 
оперативните програми, за да се даде 
възможност за мултиплициращ 
ефект от средствата на Съюза, като 
същевременно се работи за 
подобряване на положението на 
държавите членки, изправени пред 
временни бюджетни затруднения.

заличава се

Or. es

Изменение 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определи 
максималното равнище на 
съфинансиране от Фонда за 
оперативните програми, за да се даде 
възможност за мултиплициращ ефект от 
средствата на Съюза, като 
същевременно се работи за 
подобряване на положението на 
държавите членки, изправени пред 
временни бюджетни затруднения.

(15) Необходимо е да се определи 
максималното равнище на 
съфинансиране от Фонда за 
оперативните програми, за да се даде 
възможност за мултиплициращ ефект от 
средствата на Съюза, като 
същевременно се гарантира гъвкавост 
при работата за подобряване на 
положението на държавите членки, 
изправени пред временни бюджетни 
затруднения.

Or. fr
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Изменение 125
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
единни и справедливи правила относно 
периода на допустимост, операциите и 
разходите на Фонда. Условията за 
допустимост следва да отразяват 
специфичното естество на целите на 
Фонда и групите от населението, с 
които той работи, по-специално чрез 
адекватни условия относно 
допустимостта на операциите, формите 
на подкрепа и правилата и условията за 
възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
единни и справедливи правила относно 
периода на допустимост, операциите и 
разходите на Фонда. Условията за 
допустимост следва да отразяват 
специфичното естество на целите на 
Фонда и групите от населението, с 
които той работи, по-специално чрез 
опростени и адаптирани условия 
относно допустимостта на операциите, 
формите на подкрепа и правилата и 
условията за възстановяване на 
средства.

Or. fr

Изменение 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
единни и справедливи правила относно 
периода на допустимост, операциите и 
разходите на Фонда. Условията за 
допустимост следва да отразяват 
специфичното естество на целите на 
Фонда и групите от населението, с 
които той работи, по-специално чрез 
адекватни условия относно 
допустимостта на операциите, формите 
на подкрепа и правилата и условията за 
възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
опростени, единни и справедливи 
правила относно периода на 
допустимост, операциите и разходите на 
Фонда. Условията за допустимост 
следва да отразяват специфичното 
естество на целите на Фонда и групите 
от населението, с които той работи, по-
специално чрез опростени и адекватни 
условия относно допустимостта на 
операциите, формите на подкрепа и 
правилата и условията за 
възстановяване на средства.
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Or. fr

Изменение 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на държавите 
членки за съфинансиране на програмата. 
С цел да гарантира възможно най-
ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 
следва в съответствие с член 19, буква 
д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
използването на интервенционните 

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на държавите 
членки за съфинансиране на програмата. 
Тези суми допълват бюджета на 
настоящия Фонд. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 
следва в съответствие с член 19, буква 
д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
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запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 128
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на 
държавите членки за съфинансиране 
на програмата. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица. С цел 
да гарантира възможно най-ефикасно 
използване на интервенционните запаси 
и на средствата, получени от тях, 
Комисията следва в съответствие с член 
19, буква д) от Регламент (ЕО) № … 
(ООП) да приеме актове за изпълнение 
за определяне на процедури за 
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следва в съответствие с член 19, буква 
д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. es

Изменение 129
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
Фонда.

(18) Необходимо е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
Фонда. Решенията за това следва да 
се вземат в тясно сътрудничество с 
управляващите органи и 
партньорските организации.

Or. en

Изменение 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с принципа на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 

(19) В съответствие с принципа на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
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изпълнението и контрола на своите 
оперативни програми.

изпълнението и контрола на своите 
оперативни програми, като се 
стремят постоянно да гарантират 
ефикасност и намаляване на 
бюрокрацията.

Or. fr

Изменение 131
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавите 
членки следва също така да могат да 
определят междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавите членки 
следва да определят ясно техните 
съответни отговорности и функции.

(21) Държавите членки, които изберат 
да участват в програмата, следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган на един от 
фондовете по ОСР(1) за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавите 
членки следва също така да могат да 
определят междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавите членки 
следва да определят ясно техните 
съответни отговорности и функции.

((1) ((1) Наименованието „фондове по 
ОСР“ впоследствие следва да бъде 
заменено с новото наименование „ЕСИ 
фондове“ (Европейски структурни и 
инвестиционни фондове)).

Or. en
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Изменение 132
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на 
системите за контрол е 
целесъобразно да се предвиди 
възможността функциите на 
сертифициращия орган да се 
изпълняват от управляващия орган. 
Държавите членки следва също така да 
могат да определят междинни звена, 
които да изпълняват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган. В такъв 
случай държавите членки следва да 
определят ясно техните съответни 
отговорности и функции.

(21) Държавите членки следва да 
определят за своите оперативни 
програми компетентните органи, 
които да гарантират добро 
управление на Фонда. Държавите 
членки следва да предприемат 
подходящи административни и 
физически проверки и да предвидят 
санкции в случай на нередности, така 
че да гарантират, че оперативните 
програми функционират в 
съответствие с приложимите 
правила.

Or. fr

Изменение 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на 

(21) Държавите членки следва да 
определят за своите оперативни 
програми компетентните органи, 
които да гарантират добро 
управление на Фонда. Държавите 
членки следва да предприемат 
подходящи административни и 
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системите за контрол е 
целесъобразно да се предвиди 
възможността функциите на 
сертифициращия орган да се 
изпълняват от управляващия орган. 
Държавите членки следва също така да 
могат да определят междинни звена, 
които да изпълняват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган. В такъв 
случай държавите членки следва да 
определят ясно техните съответни 
отговорности и функции.

физически проверки и да предвидят 
санкции в случай на нередности, така 
че да гарантират, че оперативните 
програми функционират в 
съответствие с приложимите 
правила.

Or. fr

Изменение 134
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Управляващият орган носи 
основната отговорност за 
ефективното и ефикасно изпълнение 
на Фонда и следователно изпълнява 
значителен брой функции, свързани с 
управлението на оперативната 
програма и нейния мониторинг, 
финансово управление и контрол, 
както и с подбора на проекти. 
Неговите отговорности и функции 
следва да бъдат определени.

заличава се

Or. fr

Изменение 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Управляващият орган носи 
основната отговорност за 
ефективното и ефикасно изпълнение 
на Фонда и следователно изпълнява 
значителен брой функции, свързани с 
управлението на оперативната 
програма и нейния мониторинг, 
финансово управление и контрол, 
както и с подбора на проекти. 
Неговите отговорности и функции 
следва да бъдат определени.

заличава се

Or. fr

Изменение 136
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Сертифициращият орган следва 
да изготвя и подава до Комисията 
заявления за плащане. Той следва да 
изготвя годишните отчети и да 
сертифицира тяхната пълнота, 
точност и достоверност, както и че 
записаните в отчетите разходи 
съответстват на приложимите 
правила на Съюза и на националните 
правила. Неговите отговорности и 
функции следва да бъдат определени.

заличава се

Or. fr

Изменение 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Сертифициращият орган следва 
да изготвя и подава до Комисията 
заявления за плащане. Той следва да 
изготвя годишните отчети и да 
сертифицира тяхната пълнота, 
точност и достоверност, както и че 
записаните в отчетите разходи 
съответстват на приложимите 
правила на Съюза и на националните 
правила. Неговите отговорности и 
функции следва да бъдат определени.

заличава се

Or. fr

Изменение 138
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Одитиращият орган следва да 
гарантира провеждането на одити на 
системите за управление и контрол, 
на подходяща извадка от операции и 
на годишните отчети. Неговите 
отговорности и функции следва да 
бъдат определени.

заличава се

Or. fr

Изменение 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Одитиращият орган следва да заличава се
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гарантира провеждането на одити на 
системите за управление и контрол, 
на подходяща извадка от операции и 
на годишните отчети. Неговите 
отговорности и функции следва да 
бъдат определени.

Or. fr

Изменение 140
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Без да се засягат правомощията 
на Комисията по отношение на 
финансовия контрол, следва да се 
гарантира сътрудничеството между 
държавите членки и Комисията в 
рамките на настоящия регламент и 
да се установят критерии, които да 
позволят на Комисията да определи в 
контекста на стратегията си за 
контрол на националните системи 
степента на увереност, която тя 
следва да получи от националните 
одитиращи органи.

заличава се

Or. fr

Изменение 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Без да се засягат правомощията 
на Комисията по отношение на 
финансовия контрол, следва да се 

заличава се
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гарантира сътрудничеството между 
държавите членки и Комисията в 
рамките на настоящия регламент и 
да се установят критерии, които да 
позволят на Комисията да определи в 
контекста на стратегията си за 
контрол на националните системи 
степента на увереност, която тя 
следва да получи от националните 
одитиращи органи.

Or. fr

Изменение 142
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Без да се засягат правомощията на 
Комисията по отношение на финансовия 
контрол, следва да се гарантира 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в рамките на 
настоящия регламент и да се установят 
критерии, които да позволят на 
Комисията да определи в контекста на 
стратегията си за контрол на 
националните системи степента на 
увереност, която тя следва да получи от 
националните одитиращи органи.

(25) Без да се засягат правомощията на 
Комисията по отношение на финансовия 
контрол, следва да се гарантира 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в рамките на 
настоящия регламент и да се установят 
критерии, които да позволят на 
Комисията да определи в контекста на 
стратегията си за контрол на 
националните системи степента на 
увереност и пълнотата на 
информацията, която тя следва да 
получи от националните одитиращи 
органи.

Or. fr

Изменение 143
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъдат определени 
правомощията и отговорностите на 
Комисията да проверява 
ефективното действие на системите 
за управление и контрол и да изисква 
от държавите членки действия. 
Комисията следва да има и 
правомощието да провежда одити, 
съсредоточаващи се върху въпроси във 
връзка с доброто финансово 
управление, с цел да прави изводи 
относно резултатите от дейността 
на Фонда.

заличава се

Or. fr

Изменение 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъдат определени 
правомощията и отговорностите на 
Комисията да проверява 
ефективното действие на системите 
за управление и контрол и да изисква 
от държавите членки действия. 
Комисията следва да има и 
правомощието да провежда одити, 
съсредоточаващи се върху въпроси във 
връзка с доброто финансово 
управление, с цел да прави изводи 
относно резултатите от дейността 
на Фонда.

заличава се

Or. fr
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Изменение 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Поемането на задължения от 
бюджета на Съюза следва да става 
ежегодно. С цел да се осигури 
ефективно управление на програмата, е 
необходимо да се установят общи 
норми за исканията за междинни 
плащания, плащането на годишния 
остатък и окончателни плащания.

(27) Поемането на задължения от 
бюджета на Съюза следва да става 
ежегодно. С цел да се осигури 
ефективно управление на програмата, е 
необходимо да се установят общи 
опростени норми за исканията за 
междинни плащания, плащането на 
годишния остатък и окончателни 
плащания.

Or. fr

Изменение 146
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да бъдат защитени 
финансовите интереси на Съюза и да 
бъдат осигурени средствата, които да 
гарантират ефективно изпълнение на 
програмите, следва да съществуват 
мерки, които да дават възможност на 
Комисията да спира плащанията.

(31) С цел да бъдат защитени 
финансовите интереси на Съюза и да 
бъдат осигурени средствата, които да 
гарантират ефективно изпълнение на 
програмите, следва да съществуват 
мерки, които да дават възможност на 
Комисията да спира плащанията. 
Комисията може да прекрати 
плащанията за бенефициера, ако бъде 
доказано, че финансирането е било 
предназначено за цели, различни от 
тези, предвидени в алинея 4.

Or. ro
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Изменение 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) С цел да се избегне рязкото 
намаляване на хранителната помощ в 
случай на забавяне на влизането в 
сила на настоящия регламент в 
началото на 2014 г., Комисията 
предприема необходимите временни 
мерки, за да гарантира, че лицата, 
които зависят от хранителните 
помощи, няма да пострадат от 
недостиг на храна. 

Or. fr

Изменение 148
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41 а) С цел да се избегне рязкото 
намаляване на хранителната помощ в 
случай на забавяне на влизането в 
сила на настоящия регламент в 
началото на 2014 г., Комисията 
предприема необходимите временни 
мерки, за да гарантира, че лицата, 
които зависят от хранителните 
помощи, няма да пострадат от 
недостиг на храна. 

Or. fr

Изменение 149
Brice Hortefeux
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността и 
ефикасността на Фонда.

Or. fr

Изменение 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността и 
опростеното функциониране на 
Фонда.

Or. fr
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Изменение 151
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от
националите компетентни органи или 
определени от партньорските 
организации и одобрени от 
компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, както и 
бездомни лица и деца, чиято нужда от 
подпомагане е установена въз основа на 
обективни критерии, определени и 
приети от националните компетентни 
органи в сътрудничество с
партньорските организации;

Or. fr

Изменение 152
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните и/или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

Or. fr

Изменение 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните и/или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

Or. fr

Изменение 154
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура, която отговаря 
за започването или за започването и 
изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава публична 
структура или организация с 
нестопанска цел, която отговаря за 
започването или за започването и 
изпълнението на операции;

Or. fr

Изменение 155
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура, която отговаря за 

(6) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура или организация с 
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започването или за започването и 
изпълнението на операции;

нестопанска цел, която отговаря за 
започването или за започването и 
изпълнението на операции;

Or. fr

Изменение 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура, която отговаря за 
започването или за започването и 
изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава организация 
с нестопанска цел, публична или 
частна структура, с изключение на 
търговски предприятия, която 
отговаря за започването или за 
започването и изпълнението на 
операции;

Or. fr

Изменение 157
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните и/или стоките и/или ползващи 
се от съпътстващите мерки;

Or. en

Изменение 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „междинно звено“ означава всяка 
публична или частна структура, която 
действа на отговорността на управляващ 
или сертифициращ орган или която 
изпълнява задължения от името на 
такъв орган спрямо изпълняващите 
операциите бенефициери;

(9) „междинно звено“ означава всяка 
организация с нестопанска цел, всяка 
публична или частна структура, с 
изключение на търговски 
предприятия, която действа на 
отговорността на управляващ или 
сертифициращ орган или която 
изпълнява задължения от името на 
такъв орган спрямо изпълняващите 
операциите бенефициери;

Or. fr

Изменение 159
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното и 
териториалното сближаване в Съюза, 
като допринася за постигането на целта 
за намаляване в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“ с поне 20 
милиона на броя на хората, изправени 
пред риск от бедност и социално 
изключване. Фондът допринася за 
постигането на конкретната цел да 
бъдат облекчени най-тежките форми на 
бедност в Съюза, като предоставя 
нефинансова помощ на най-нуждаещите 
се лица и развива местните и 
регионални вериги за хранителни 
доставки в полза на най-нуждаещите 
се.. Тази цел се измерва с броя на 
хората, получаващи подпомагане от 
Фонда.

Or. fr
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Изменение 160
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на най-
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 161
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на най-
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 162
Karima Delli
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални и 
местни програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица се разпределят 
качествени хранителни продукти, 
както и основни потребителски 
стоки за лично ползване. 
Разпределянето се осигурява от
партньорски организации, избрани от 
държавите членки, като част от 
тяхната асоциативна и/или 
доброволна дейност се основава на 
разпределянето на хранителни и/или 
селскостопански продукти на най-
нуждаещите се.

Or. fr

Изменение 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на най-
нуждаещите се.

Or. fr

Изменение 164
Brice Hortefeux



AM\928282BG.doc 43/152 PE506.037v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Подкрепата от Фонда се реализира в 
тясно сътрудничество между
Комисията и държавите членки.

(3) Подкрепата от Фонда се реализира 
от държавите членки в тясно 
сътрудничество с Комисията.

Or. fr

Изменение 165
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Уредбата за дейността и 
използването на средствата от Фонда и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими във връзка с отчитането, 
оценяването, управлението и контрола, 
отчитат принципа на пропорционалност 
от гледна точка на отпуснатата 
подкрепа.

(5) Уредбата за дейността и 
използването на средствата от Фонда и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими във връзка с отчитането, 
оценяването, управлението и контрола, 
отчитат принципа на пропорционалност 
от гледна точка на отпуснатата 
подкрепа и конкретното естество на 
целите.

Or. fr

Изменение 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 

(8) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
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и оценка. и оценка, както и чрез информиране 
на населението относно прилагането 
на Фонда и условията на ползването 
му.

Or. ro

Изменение 167
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка.

(8) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда по 
време на етапа на планиране, както и 
в момента на мониторинг, докладване 
и оценка.

Or. fr

Изменение 168
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят 
административната тежест за 
бенефициерите.

(9) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да 
установят прости правила за 
неговото функциониране и да намалят 
административната тежест за 
бенефициерите.

Or. fr
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Изменение 169
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят 
административната тежест за 
бенефициерите.

(9) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят
административната тежест за 
бенефициерите, както и да им 
позволят лесен и бърз достъп до 
помощите.

Or. fr

Изменение 170
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от дейността на Фонда. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

(10) Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от дейността на Фонда. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда и 
подкрепяните от него програми.

Or. fr
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Изменение 171
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. Критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, отчитат целите 
на общественото здраве, 
продоволствената сигурност и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

Or. fr

Изменение 172
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни и 
основани на качеството критерии. 
При критериите за избор на хранителни 
продукти и, където е приложимо — на 
стоки, се отчитат и климатичните и 
екологичните аспекти, по-специално с 
цел намаляване разхищението на храни, 
като се дава предимство на 
доставките от местни 
производители.

Or. fr
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Изменение 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии, включително тяхната 
хранителна стойност за 
хранителните продукти, както и 
лекотата, с която се разпределят. В 
това отношение държавите членки 
могат да отдават предпочитание на 
продукти с произход от Съюза. При 
критериите за избор на хранителни 
продукти и, където е приложимо — на 
стоки, се отчитат и климатичните и 
екологичните аспекти, по-специално с 
цел намаляване разхищението на храни 
на всеки етап от веригата на 
доставки.

Or. fr

Изменение 174
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Местните и регионални органи, 
в партньорство с неправителствени 
организации, могат да създадат 
мрежи на местно, регионално и 
трансгранично управление с цел 
използване на регионалните 
хранителни продукти, трайни и 
нетрайни, които не се 
комерсиализират от хранителните 
вериги.
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Or. ro

Изменение 175
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 5.000.000.000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

Or. fr

Изменение 176
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 3.500.000.000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

Or. fr

Изменение 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2.500.000.000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 3.500.000.000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

Or. fr

Обосновка

Предложеният от Комисията бюджет не отговаря в достатъчна степен на 
потребностите от помощ за най-нуждаещите се и представлява съществено 
понижение по отношение на текущия период за разширено поле на дейност.

Изменение 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) населението, което живее под 
прага на относителната бедност, 
т.е. процентът от населението, 
живеещо в домакинства, които не 
разполагат с доходи поне равни на 
60% от средния национален доход;

Or. fr

Изменение 179
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част



PE506.037v02-00 50/152 AM\928282BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. и съдържаща следните 
точки:

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма - разработена в 
тясно сътрудничество с 
регионалните и местни компетентни 
органи и други публични органи, както 
и организации, представляващи 
гражданското общество, по—
специално организации, които се 
борят срещу бедността или 
участват в разпределянето на 
материални помощи за най-
нуждаещите се - обхващаща периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 
г. и съдържаща следните точки:

Or. en

Изменение 180
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

a) вида(видовете) продоволствено 
и/или материално лишение, по които ще 
се работи в рамките на оперативната 
програма, мотивация за техния избор, 
както и описание за всеки от тях на 
основните характеристики и цели на 
разпределянето на храни или стоки и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

Or. fr
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Изменение 181
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

a) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на здравословни 
и качествени храни или стоки и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

Or. fr

Изменение 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за 
всеки от тях на основните 
характеристики и цели на 
разпределянето на храни или стоки и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14;

a) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма и описание за 
всеки от тях на основните 
характеристики и цели на 
разпределянето на храни или стоки и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят;

Or. fr
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Изменение 183
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a а) план за действие в полза на 
развитието на местни и регионални 
вериги на хранителни доставки в 
полза на най-нуждаещите се;

Or. fr

Изменение 184
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a б) план на действие в полза на 
намаляването на разхищението на 
храни;

Or. fr

Изменение 185
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на съответната(ните) 
национална(и) програма(и) за всеки вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

б) описание на съответната(ните) 
национална(и) програма(и) за всеки вид 
продоволствено и материално лишение, 
по който ще се работи;

Or. fr
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Изменение 186
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) критериите за подбор на 
партньорски организации, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи.

Or. fr

Изменение 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) партньорските организации и 
компетентните органи;

Or. fr

Изменение 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 

заличава се
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материално лишение, по който ще се 
работи;

Or. fr

Изменение 189
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

заличава се

Or. fr

Изменение 190
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

в)  описание на критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

Or. fr
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Изменение 191
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

в)  описание на критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

Or. fr

Изменение 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критериите за подбор на операции 
и описание на механизма за подбор, 
като се диференцира, ако е 
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи;

заличава се

Or. fr

Изменение 193
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критериите за подбор на операции 
и описание на механизма за подбор, 

заличава се



PE506.037v02-00 56/152 AM\928282BG.doc

BG

като се диференцира, ако е 
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи;

Or. fr

Изменение 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за подбор на 
партньорски организации, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи.

заличава се

Or. fr

Изменение 195
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за подбор на 
партньорски организации, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи.

заличава се

Or. fr

Изменение 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизма, който се 
използва, за да се гарантира 
допълващия ефект от дейността на 
Фонда по отношение на Европейския 
социален фонд;

заличава се

Or. fr

Изменение 197
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизма, който се 
използва, за да се гарантира 
допълващия ефект от дейността на 
Фонда по отношение на Европейския 
социален фонд;

заличава се

Or. fr

Изменение 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на разпоредбите за 
изпълнението на оперативната 
програма, като в тях се посочва 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, където е 
приложимо, одитиращият орган и 
структурата, към която Комисията 

заличава се
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ще прави плащания, както и описание 
на процедурата за мониторинг;

Or. fr

Изменение 199
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на разпоредбите за 
изпълнението на оперативната 
програма, като в тях се посочва 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, където е 
приложимо, одитиращият орган и 
структурата, към която Комисията 
ще прави плащания, както и описание 
на процедурата за мониторинг;

заличава се

Or. fr

Изменение 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на предприетите мерки за 
привличане при подготовката на 
оперативната програма на 
компетентните регионални, местни 
и други публични органи, както и на 
структурите, представляващи 
гражданското общество и 
структурите, отговарящи за 
насърчаване на равенството и 
недискриминацията;

заличава се
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Or. fr

Изменение 201
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на предприетите мерки за 
привличане при подготовката на 
оперативната програма на 
компетентните регионални, местни 
и други публични органи, както и на 
структурите, представляващи 
гражданското общество и 
структурите, отговарящи за 
насърчаване на равенството и 
недискриминацията;

заличава се

Or. fr

Изменение 202
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на предприетите мерки за 
привличане при подготовката на 
оперативната програма на 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и на 
структурите, представляващи 
гражданското общество и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията;

з)  описание на участието при 
подготовката на оперативната програма 
на компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и на 
структурите, представляващи 
гражданското общество и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията;

Or. fr
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Изменение 203
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на предприетите мерки за 
привличане при подготовката на 
оперативната програма на 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и на 
структурите, представляващи 
гражданското общество и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията;

з)  описание на предприетите мерки за 
привличане при подготовката на
оперативната програма на 
компетентните регионални и местни 
органи, на представителните им 
организации и други публични органи, 
както и на структурите, представляващи 
гражданското общество и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията;

Or. en

Изменение 204
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 –  буква й) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) таблица, в която за целия програмен 
период се посочва размерът на 
бюджетните кредити по отношение на 
подкрепата от оперативната програма за 
всеки вид материално лишение, по 
който ще се работи, както и 
съответстващите съпътстващи мерки.

ii) таблица, в която за целия програмен 
период се посочва размерът на 
бюджетните кредити по отношение на 
подкрепата от оперативната програма за 
всеки вид продоволствено и/или 
материално лишение, по който ще се 
работи, както и съответстващите 
съпътстващи мерки.

Or. fr

Изменение 205
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Партньорските организации, посочени 
в буква д), които пряко доставят 
храните или стоките, предприемат от 
своя страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква б а), които пряко доставят 
храните или стоките, предприемат от 
своя страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Or. fr

Изменение 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Партньорските организации, посочени 
в буква д), които пряко доставят 
храните или стоките, предприемат от 
своя страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква а), които пряко доставят храните 
или стоките, предприемат от своя 
страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Or. fr

Изменение 207
Oldřich Vlasák

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

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган, 
определен от тях, в сътрудничество с 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и със 
структурите, представляващи 
гражданското общество, и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията.

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган, 
определен от тях, в сътрудничество с 
компетентните регионални и местни 
органи, представителните им 
организации и други публични органи, 
както и със структурите, 
представляващи гражданското 
общество, и структурите, отговарящи за 
насърчаване на равенството и 
недискриминацията.

Or. en

Изменение 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изготвят 
своите оперативни програми в 
съответствие с образеца, поместен в 
приложение І.

заличава се

Or. fr

Изменение 209
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изготвят 
своите оперативни програми в 
съответствие с образеца, поместен в 
приложение І.

заличава се
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Or. fr

Изменение 210
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
съгласуваността на оперативната 
програма с настоящия регламент и на 
нейния принос към целите на Фонда, 
като има предвид предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14.

1. Комисията съблюдава 
препоръчаните от държавите членки 
критерии, прави оценка на 
съгласуваността на оперативната 
програма с настоящия регламент и на 
нейния принос към целите на Фонда, 
като има предвид предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14.

Or. ro

Изменение 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави оценка на 
съгласуваността на оперативната 
програма с настоящия регламент и на 
нейния принос към целите на Фонда, 
като има предвид предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14.

1. Комисията прави оценка на 
съгласуваността на оперативната 
програма с настоящия регламент и на 
нейния принос към целите на Фонда.

Or. fr

Изменение 212
Oldřich Vlasák
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка може да представи 
искане за изменение на оперативната 
програма. То се придружава от 
преразгледаната оперативна програма и 
обосновката на изменението.

1. Държавата членка може, след 
решение на мониторингов комитет,
да представи искане за изменение на 
оперативната програма. То се 
придружава от преразгледаната 
оперативна програма и обосновката на 
изменението.

Or. en

Изменение 213
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка може да представи 
искане за изменение на оперативната 
програма. То се придружава от
преразгледаната оперативна програма и 
обосновката на изменението.

1. Държавата членка може да представи 
искания за изменение на оперативната 
програма. Те се придружават от
преразгледаната оперативна програма и 
обосновката на изменението.

Or. ro

Изменение 214
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид представената от 
държавата членка мотивация. 

2. Комисията оценява информацията, 
предоставена в съответствие с параграф 
1, като взема предвид представената от 
държавата членка мотивация. В 
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Комисията може да направи коментари, 
като държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация.

рамките на срок от три месеца 
Комисията може да направи коментари, 
като държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация.

Or. fr

Изменение 215
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформа Консултации

Or. en

Изменение 216
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на 
нефинасовата помощ за най-
нуждаещите се лица.

заличава се

Or. en

Изменение 217
Филиз Хакъева Хюсменова
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Предложение за регламент
Член 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинасовата 
помощ за най-нуждаещите се лица.

Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинасовата 
помощ за най-нуждаещите се лица. 
Платформата ще бъде достъпна чрез 
интернет сайт, създаден от 
Комисията, който ще предоставя 
всички необходими данни за 
изпълнението на Фонда и 
подкрепяните от него програми.

Or. fr

Изменение 218
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.

Поне веднъж годишно Комисията 
провежда консултации с организациите, 
които представляват партньорските 
организации на равнището на Съюза, 
относно изпълнението на подкрепата от 
Фонда.

Or. en

Изменение 219
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 10 –  алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформата трябва да обединява, 
на всеки три години в една от 
държавите членки, всички 
заинтересовани органи при 
изпълнението на Фонда, като всяка 
държава членка ще трябва да 
представи най-добрите практики на 
Фонда на нейната територия, с цел 
насърчаване на оптимизирането на 
практиките и ресурсите и 
консолидиране на създадените в 
рамките на платформата мрежи.

Or. pt

Изменение 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 10 –  алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тя създава и администрира публичен 
интернет сайт, посветен специално 
на тази платформа. Сайтът 
представя всички документи и данни, 
които са от значение за улесняване на 
насърчаването и изпълнението на 
Фонда.

Or. fr

Изменение 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доклади за изпълнението и показатели Доклад за изпълнението

Or. fr

Изменение 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изготвят 
годишния доклад за изпълнението в 
съответствие с образеца, приет от 
Комисията, включително със списъка 
с общите показатели за използваните 
ресурси и постигнатите резултати.

заличава се

Or. fr

Изменение 223
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изготвят 
годишния доклад за изпълнението в 
съответствие с образеца, приет от 
Комисията, включително със списъка 
с общите показатели за използваните 
ресурси и постигнатите резултати.

заличава се

Or. fr
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Изменение 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишните доклади за 
изпълнението се считат за 
приемливи, при условие че съдържат 
цялата информация, изисквана 
съгласно образеца, посочен в параграф 
2, включително и общите показатели. 
В срок от 15 работни дни от датата 
на получаването на годишния доклад 
за изпълнението Комисията 
уведомява съответната държава 
членка, ако счита, че той е 
неприемлив. Ако Комисията не 
изпрати тази информация в рамките 
на посочения срок, докладът се счита 
за приемлив.

заличава се

Or. fr

Изменение 225
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишните доклади за 
изпълнението се считат за 
приемливи, при условие че съдържат 
цялата информация, изисквана 
съгласно образеца, посочен в параграф 
2, включително и общите показатели.
В срок от 15 работни дни от датата 
на получаването на годишния доклад 
за изпълнението Комисията 
уведомява съответната държава 
членка, ако счита, че той е 
неприемлив. Ако Комисията не 

заличава се
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изпрати тази информация в рамките 
на посочения срок, докладът се счита 
за приемлив.

Or. fr

Изменение 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изготвят 
окончателния доклад за изпълнението 
в съответствие с образеца, приет от 
Комисията.

заличава се

Or. fr

Изменение 227
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда окончателния 
доклад за изпълнението и информира 
държавата членка за своите коментари в 
срок от пет месеца от получаването на 
окончателния доклад.

Комисията разглежда окончателния 
доклад за изпълнението и информира 
държавата членка за своите коментари в 
срок от три месеца от получаването на 
окончателния доклад.

Or. en

Изменение 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез акт за изпълнение Комисията 
приема образец на годишния доклад за 
изпълнението, включително списък на 
общите показатели, и образец на 
окончателния доклад за изпълнението. 
Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.

6. Чрез акт за изпълнение Комисията 
приема образец на годишния доклад за 
изпълнението и образец на 
окончателния доклад за изпълнението. 
Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да отправи към 
дадена държава членка коментари 
относно изпълнението на оперативната 
програма. Управляващият орган 
информира Комисията в срок от три 
месеца за предприетите корективни 
мерки.

7. Комисията може да отправи към 
дадена държава членка коментари 
относно изпълнението на оперативната 
програма.

Or. fr

Изменение 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управляващият орган публикува 
обобщение на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади 

заличава се
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за изпълнението.

Or. fr

Изменение 231
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управляващият орган публикува 
обобщение на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади 
за изпълнението.

заличава се

Or. fr

Изменение 232
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управляващият орган публикува 
обобщение на съдържанието на 
годишните и окончателните доклади за 
изпълнението.

8. Управляващият орган публикува 
съдържанието на годишните и 
окончателните доклади за 
изпълнението.

Or. en

Изменение 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
изготвянето и събирането на данните, 
необходими за извършването на оценки, 
включително и на данни, свързани с 
общите показатели, посочени в член 
11.

1. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
изготвянето и събирането на данните, 
необходими за извършването на оценки.

Or. fr

Изменение 234
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
изготвянето и събирането на данните, 
необходими за извършването на оценки, 
включително и на данни, свързани с 
общите показатели, посочени в член 
11.

1. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
изготвянето и събирането на данните, 
необходими за извършването на оценки.

Or. fr

Изменение 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
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Предварителна оценка
1. Държавите членки правят 
предварителна оценка на 
оперативната програма.
2. Предварителната оценка се 
извършва на отговорността на 
органа, който отговаря за 
подготовката на оперативната 
програма. Тя се представя на 
Комисията едновременно с 
оперативната програма, заедно с 
резюме.
3. В предварителните оценки се 
оценяват следните елементи:
a) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 20 
милиона на броя на хората в риск от
изпадане в бедност и социална 
изолация, като се имат предвид 
избраните видове материални 
лишения, по които ще се работи, и 
като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, 
социалната изолация и 
материалните лишения;
б) вътрешната съгласуваност на 
предложената оперативна програма 
и връзката с други инструменти, 
които имат отношение към нея;
в) последователността в 
разпределянето на бюджетните 
средства спрямо целите на 
оперативната програма;
г) приноса на очакваните крайни 
продукти към резултатите;
д) пригодността на процедурите за 
мониторинг на оперативната 
програма, както и на процедурата за 
събирането на данните, необходими 
за провеждане на оценките.

Or. fr
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Изменение 236
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Предварителна оценка

1. Държавите членки правят 
предварителна оценка на 
оперативната програма.
2. Предварителната оценка се 
извършва на отговорността на 
органа, който отговаря за 
подготовката на оперативната 
програма. Тя се представя на 
Комисията едновременно с 
оперативната програма, заедно с 
резюме.
3. В предварителните оценки се 
оценяват следните елементи:
а) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 20 
милиона на броя на хората в риск от 
изпадане в бедност и социална 
изолация, като се имат предвид 
избраните видове материални 
лишения, по които ще се работи, и 
като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, 
социалната изолация и 
материалните лишения;
б) вътрешната съгласуваност на 
предложената оперативна програма 
и връзката с други инструменти, 
които имат отношение към нея;
в) последователността в 
разпределянето на бюджетните 
средства спрямо целите на 
оперативната програма;
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г) приноса на очакваните крайни 
продукти към резултатите;
д) пригодността на процедурите за 
мониторинг на оперативната 
програма, както и на процедурата за 
събирането на данните, необходими 
за провеждане на оценките.

Or. fr

Изменение 237
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на очакваните крайни 
продукти към резултатите;

г) приноса на очакваните крайни 
продукти към целите на Фонда и 
неговата добавена стойност;

Or. fr

Изменение 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Оценка по време на програмния период
1. По време на програмния период 
управляващият орган може да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната 
програма.
2. През 2017 и 2021 г. в съответствие 
с образеца, предоставен от 
Комисията, управляващият орган 



AM\928282BG.doc 77/152 PE506.037v02-00

BG

извършва структурирано проучване на 
крайните получатели. Комисията 
приема образеца чрез акт за 
изпълнение. Актът за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 60, параграф 2.
3. Комисията може да прави оценка 
на оперативните програми по своя 
собствена инициатива.

Or. fr

Изменение 239
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Оценка по време на програмния период
1. По време на програмния период 
управляващият орган може да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната 
програма.
2. През 2017 и 2021 г. в съответствие 
с образеца, предоставен от 
Комисията, управляващият орган 
извършва структурирано проучване на 
крайните получатели. Комисията 
приема образеца чрез акт за 
изпълнение. Актът за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 60, параграф 2.
3. Комисията може да прави оценка 
на оперативните програми по своя 
собствена инициатива.

Or. fr
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Изменение 240
Mojca Kleva Kekuš

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано анонимно проучване на 
крайните получатели. Комисията 
приема образеца чрез акт за изпълнение. 
Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 241
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността и устойчивостта на 
постигнатите резултати, чиято цел също 
така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда. 
Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността на програмите с оглед 
на ограниченията върху изпълнението 
има, на поставените цели и на 
постигнатите резултати, чиято цел също 
така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда. 
Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

Or. fr
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Изменение 242
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 а
Комитет за мониторинг

1. В срок от три месеца, считано от 
датата на нотифициране на 
държавата членка за решението за 
приемане на дадена програма, 
държавата членка създава Комитет 
за мониторинг на изпълнението на 
програмата, като го съгласува с 
управляващия орган. 
Мониторинговият комитет изготвя 
и приема свой процедурен правилник.
2. Управителният комитет заседава 
най-малко веднъж в годината; той се 
състои от представители на 
управляващия орган и междинните 
звена, както и от представители на 
партньорите. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право 
на глас.
3. Комисията участва в работата на 
мониторинговия комитет със 
съвещателно качество.
4. Мониторинговият комитет се 
председателства от представител на 
управляващия орган.
5. Мониторинговият комитет 
подлага на подробно разглеждане 
всички въпроси, отнасящи се до 
изпълнението на програмата. Той
бива консултиран и издава становище 
по отношение на всяко предложено 
от управляващия орган изменение на 
програмата или отправя препоръки 
към управителния орган по 
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отношение на изпълнението и 
оценката на програмата. Той 
осъществява мониторинг на 
действията, предприети вследствие 
на неговите препоръки. Той също 
така одобрява представените на 
Комисията от управляващия орган 
доклади.

Or. en

Изменение 243
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират.
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Държавите членки предоставят 
информация за изпълнението на 
Фонда  и условията на използване на 
средства и популяризира подкрепяните 
от Фонда действия. Информацията е 
насочена към най-нуждаещите се лица, 
медиите и широката общественост. В 
нея се изтъква ролята на Съюза и се 
гарантира видимостта на подкрепата от 
Фонда.

Or.ro

Изменение 244
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират, по-
специално посредством 
платформата. Информацията е 
насочена към най-нуждаещите се лица, 
медиите и широката общественост. В 
нея се изтъква ролята на Съюза и се 
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видимостта на подкрепата от Фонда. гарантира видимостта на подкрепата от 
Фонда.

Or. fr

Изменение 245
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират.
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират и 
осигуряват изграждането и 
функционирането на информационни 
центрове на местно и регионално 
равнище. Информацията е насочена към 
най-нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

Or. ro

Изменение 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес и размера 
на заделеното за него финансиране от 

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда компетентният
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт.
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Съюза, както и видовете материални 
лишения, по които той работи.

Or. fr

Изменение 247
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда управляващият
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес и размера 
на заделеното за него финансиране от 
Съюза, както и видовете материални 
лишения, по които той работи.

С цел да се гарантира прозрачността на 
подкрепата от Фонда компетентният
орган поддържа списък на операциите, 
подкрепени от Фонда, в CSV или XML 
формат, като достъпът до списъка става 
през уебсайт. В списъка се съдържа 
информация поне за името на 
бенефициера, неговия адрес и размера 
на заделеното за него финансиране от 
Съюза, както и видовете материални 
лишения, по които той работи.

Or. fr

Изменение 248
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът на операциите се актуализира 
поне веднъж на всеки дванадесет 
месеца.

Списъкът на операциите се актуализира 
поне веднъж на всеки шест месеца.

Or. fr
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Изменение 249
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът на операциите се актуализира 
поне веднъж на всеки дванадесет 
месеца.

Списъкът на операциите се актуализира 
поне веднъж на всеки шест месеца.

Or. en

Изменение 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Върху опаковката на храните и 
стоките, разпределяни в рамките на 
оперативната програма, както и в 
пунктовете за разпределение ясно се 
посочва „Помощ от Европейския 
съюз“, заедно с емблемата на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управляващият орган информира 
бенефициерите за публикуването на 
списъка с операциите в съответствие с 
параграф 2. Управляващият орган 

5. Компетентният орган информира 
бенефициерите за публикуването на 
списъка с операциите в съответствие с 
параграф 2. Управляващият орган 
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предоставя комплекти с информационни 
материали и материали за осигуряване 
на публичност, включително образци в 
електронен формат, за да помогне на 
бенефициерите и партньорските 
организации да изпълнят своите 
задължения, посочени в параграф 3.

предоставя комплекти с информационни 
материали и материали за осигуряване 
на публичност, включително образци в 
електронен формат, за да помогне на 
бенефициерите и партньорските 
организации да изпълнят своите 
задължения, посочени в параграф 3.

Or. fr

Изменение 252
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управляващият орган информира 
бенефициерите за публикуването на 
списъка с операциите в съответствие с 
параграф 2. Управляващият орган 
предоставя комплекти с информационни 
материали и материали за осигуряване 
на публичност, включително образци в 
електронен формат, за да помогне на 
бенефициерите и партньорските 
организации да изпълнят своите 
задължения, посочени в параграф 3.

5. Компетентният орган информира 
бенефициерите за публикуването на 
списъка с операциите в съответствие с 
параграф 2. Управляващият орган 
предоставя комплекти с информационни 
материали и материали за осигуряване 
на публичност, включително образци в 
електронен формат, за да помогне на 
бенефициерите и партньорските 
организации да изпълнят своите 
задължения, посочени в параграф 3.

Or. fr

Изменение 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с настоящия член 
управляващият орган, както и 
бенефициерите и партньорските 

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с настоящия член 
компетентният орган, както и 
бенефициерите и партньорските 



AM\928282BG.doc 85/152 PE506.037v02-00

BG

организации спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

организации зачитат правилата за 
защита на личните данни с цел 
избягване на всяка стигматизация и
спазват разпоредбите на Директива 
95/46/ЕО.

Or. fr

Изменение 254
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с настоящия член 
управляващият орган, както и 
бенефициерите и партньорските 
организации спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с настоящия член 
компетентният орган, както и 
бенефициерите и партньорските 
организации спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. fr

Изменение 255
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Or. es

Изменение 256
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ставката на съфинансиране на 
нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85% от 
допустимите публични разходи.

1. Ставката на финансиране на нивото 
на оперативната програма се 
установява на 100 % от допустимите 
публични разходи.

Or. fr

Изменение 257
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ставката на съфинансиране на 
нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85% от 
допустимите публични разходи.

1. Ставката на финансиране на нивото 
на оперативната програма е 100 % от 
допустимите публични разходи.

Or. es

Изменение 258
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма 
се определя ставката на 
съфинансиране, приложима към 
оперативната програма, и 
максималният размер на подкрепата 
от Фонда.

заличава се

Or. es
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Изменение 259
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 

държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения

1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. Увеличената 
ставка, която не може да надвишава 
100 %, се прилага към исканията за 
плащане, отнасящи се до счетоводния 
период, през който държавата членка 
е подала своето искане, и през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
едно от следните условия:
a) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;
б) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) № 
332/2002 на Съвета;
в) предоставя й се финансова помощ в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
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подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

Or. es

Изменение 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не се избират за финансиране от 
оперативната програма операции, които 
са били физически завършени или 
изцяло осъществени преди подаването 
на заявление за финансиране по 
оперативната програма от страна на 
бенефициера до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от бенефициера 
или не.

2. Не се избират за финансиране от 
оперативната програма операции, които 
са били физически завършени или 
изцяло осъществени преди подаването 
на заявление за финансиране по 
оперативната програма от страна на 
бенефициера до компетентния орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от бенефициера 
или не.

Or. fr

Изменение 261
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не се избират за финансиране от 
оперативната програма операции, които 
са били физически завършени или 
изцяло осъществени преди подаването 
на заявление за финансиране по 
оперативната програма от страна на 
бенефициера до управляващия орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от бенефициера 

2. Не се избират за финансиране от 
оперативната програма операции, които 
са били физически завършени или 
изцяло осъществени преди подаването 
на заявление за финансиране по 
оперативната програма от страна на 
бенефициера до компетентния орган, 
независимо дали всички свързани 
плащания са направени от бенефициера 
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или не. или не.

Or. fr

Изменение 262
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Храните и стоките за бездомни лица
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Храните и стоките за най-нуждаещите 
се лица могат да бъдат закупувани от 
самите партньорски организации.

Or. fr

Изменение 263
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Храните и стоките за бездомни лица 
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Храните и стоките за крайните 
бенефициери могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Or. fr

Изменение 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Храните и стоките за бездомни лица
или за деца могат да бъдат закупувани 

Храните и стоките за най-нуждаещите 
се лица могат да бъдат закупувани от 
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от самите партньорски организации. самите партньорски организации.

Or. fr

Изменение 265
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се отдаде приоритет на 
хранителните продукти с регионален 
и европейски произход.

Or. ro

Изменение 266
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
транзакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица.
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следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки 
за съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
транзакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат задълженията 
на държавите членки за съфинансиране 
на програмата, предвидени в член 18 от 
настоящия регламент, и допълват 
бюджета на Фонда.

Or. fr
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Изменение 268
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорските организации или 
публичните органи, които отговарят 
за закупуването на хранителни 
продукти, насочват избора си към 
устойчивото производство в малък и 
среден мащаб, свързано с местните и 
регионалните пазари и потребление. 

Or. it

Изменение 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Материалното подпомагане се 
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Материалното подпомагане по 
принцип се предоставя на най-
нуждаещите се лица безвъзмездно или 
на цена, която е не повече от 10 % от 
пазарната цена и която в никакъв 
случай не превишава цената, 
покриваща разходите, поети от 
определените организации при 
разпределянето.

Or. fr

Изменение 270
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)



AM\928282BG.doc 93/152 PE506.037v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица;

Or. fr

Изменение 271
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни, при 
спазване на изискванията за качество 
и безопасност на храните, както и на
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

Or. ro

Изменение 272
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица;

Or. fr

Изменение 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на най-нуждаещите се лица;

Or. fr

Изменение 274
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на най-нуждаещите се лица се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 275
Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на най-нуждаещите се лица се 
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закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на най-нуждаещите се лица се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
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организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

организации, които доставят пряко или 
непряко материалното подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, под формата 
на единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

Or. fr

Изменение 278
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на Комисията или от 
нейно име при спазване на таван от 0,35 
% от годишно заделените за него 
средства Фондът може да финансира 
мерки за подготовка, мониторинг, 
административна и техническа помощ, 
одит, информация, контрол и оценка, 
необходими за изпълнението на 
настоящия регламент, както и дейности 
във връзка с платформата, посочена в 
член 10.

1. По инициатива на Комисията или от 
нейно име при спазване на таван от 0,35 
% от годишно заделените за него 
средства Фондът може да финансира 
мерки за подготовка, мониторинг, 
административна и техническа помощ, 
одит, информация, контрол и оценка, 
необходими за изпълнението на 
настоящия регламент, както и дейности 
във връзка с платформата, посочена в 
член 10, по-конкретно предвидените 
две срещи на всеки три години.

Or. pt

(Изменение, свързано с изменение № 1 на Patrão Neves към член 10, параграф 2а, нов)

Изменение 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Системите за управление и контрол 
осигуряват:

заличава се

a) описание на функциите на всяка 
структура, участваща в 
управлението и контрола, и 
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разпределението на функциите в 
рамките на всяка структура;
б) спазване на принципа на разделение 
на функциите в рамките на тези 
структури и между тях;
в) процедури за гарантиране на 
правомерността и редовността на 
декларираните разходи;
г) компютризирани системи за 
счетоводство, съхраняване и 
предаване на финансови данни и данни 
за показателите с цел мониторинг и 
докладване;
д) системи за докладване и 
мониторинг, в случаите, в които 
отговорната структура е възложила 
изпълнението на задачи на друга 
структура;
е) механизми за извършване на одит 
на функционирането на системите за 
управление и контрол;
ж) системи и процедури за 
осигуряване на надеждна одитна 
следа;
з) предотвратяване, откриване и 
коригиране на нередности, 
включително и на измами, и събиране 
на неправомерно платени суми, заедно 
с всички дължими лихви.

Or. fr

Изменение 280
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Системите за управление и контрол 
осигуряват:

заличава се
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a) описание на функциите на всяка 
структура, участваща в 
управлението и контрола, и 
разпределението на функциите в 
рамките на всяка структура;
б) спазване на принципа на разделение 
на функциите в рамките на тези 
структури и между тях;
в) процедури за гарантиране на 
правомерността и редовността на 
декларираните разходи;
г) компютризирани системи за 
счетоводство, съхраняване и 
предаване на финансови данни и данни 
за показателите с цел мониторинг и 
докладване;
д) системи за докладване и 
мониторинг, в случаите, в които 
отговорната структура е възложила 
изпълнението на задачи на друга 
структура;
е) механизми за извършване на одит 
на функционирането на системите за 
управление и контрол;
ж) системи и процедури за 
осигуряване на надеждна одитна 
следа;
з) предотвратяване, откриване и 
коригиране на нередности, 
включително и на измами, и събиране 
на неправомерно платени суми, заедно 
с всички дължими лихви.

Or. fr

Изменение 281
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 26 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Системите за управление и контрол 
осигуряват:

2. Системите за управление и контрол 
осигуряват:

Or. en

Изменение 282
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Държавите членки определят 
управляващ орган, сертифициращ 
орган и функционално независим 
одитиращ орган на един от 
фондовете по ОСР(1) за своята
оперативна програма.
((1) Наименованието „фондове по 
ОСР“ впоследствие следва да бъде 
заменено с новото наименование „ЕСИ 
фондове“ (Европейски структурни и 
инвестиционни фондове)).

Or. en

Изменение 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Отговорности на държавите членки

1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
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поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в 
правилата относно съвместното 
управление, съдържащи се във 
Финансовия регламент и в настоящия 
регламент. В съответствие с 
принципа за съвместно управление 
държавите членки са отговорни за 
управлението и контрола на 
програмите.
2.
Държавите членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите 
и събират неправомерно изплатените 
суми, заедно с лихвите за просрочени 
плащания. Те съобщават за тези 
нередности на Комисията и я 
информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и 
съдебни производства.
Когато неправомерно платените на 
даден бенефициер суми не могат да 
бъдат събрани и това е в резултат на 
грешка или на небрежност от страна 
на държава членка, държавата 
членка отговаря за възстановяването 
на съответните суми към общия 
бюджет на Съюза.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 59, определящ подробни правила 
относно задълженията на 
държавите членки, посочени в 
настоящия параграф.
3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от Фонда 
операции. Държавите членки 
съобщават резултатите от такива 
разглеждания на Комисията при 
поискване.
4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите 
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членки и Комисията се извършва 
посредством електронна система за 
обмен на данни, създадена в 
съответствие с условията и реда, 
определени от Комисията с актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 60, 
параграф 3.

Or. fr

Изменение 284
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Отговорности на държавите членки

1. Държавите членки изпълняват 
задълженията си по отношение на 
управлението, контрола и одита и 
поемат произтичащите от това 
отговорности, определени в 
правилата относно съвместното 
управление, съдържащи се във 
Финансовия регламент и в настоящия 
регламент. В съответствие с 
принципа за съвместно управление 
държавите членки са отговорни за 
управлението и контрола на 
програмите.
2. Държавите членки 
предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и събират 
неправомерно изплатените суми, 
заедно с лихвите за просрочени 
плащания. Те съобщават за тези 
нередности на Комисията и я 
информират редовно за напредъка на 
свързаните административни и 
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съдебни производства.
Когато неправомерно платените на 
даден бенефициер суми не могат да 
бъдат събрани и това е в резултат на 
грешка или на небрежност от страна 
на държава членка, държавата 
членка отговаря за възстановяването 
на съответните суми към общия 
бюджет на Съюза.
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 59, определящ подробни правила 
относно задълженията на 
държавите членки, посочени в 
настоящия параграф.
3. Държавите членки създават и 
прилагат процедура за независимо 
разглеждане и разрешаване на жалби 
във връзка с подбора и изпълнението 
на съфинансираните от Фонда 
операции. Държавите членки 
съобщават резултатите от такива 
разглеждания на Комисията при 
поискване.
4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите 
членки и Комисията се извършва 
посредством електронна система за 
обмен на данни, създадена в 
съответствие с условията и реда, 
определени от Комисията с актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 60, 
параграф 3.

Or. fr

Изменение 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Определяне и организация на 

структурите за управление и контрол
1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка 
определя национален публичен орган 
или структура за сертифициращ 
орган.
3. Държавата членка може да 
определи управляващ орган, който 
изпълнява в допълнение функциите на 
сертифициращия орган.
4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, 
който/която да изпълнява ролята на 
одитиращ орган.
5. При условие че е спазен принципът 
за разделение на функциите, 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, когато е 
приложимо, и одитиращият орган 
могат да бъдат част от един и същ 
публичен орган или структура.
6. Държавата членка може да 
определи едно или няколко междинни 
звена, които да извършват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 
управляващия орган или 
сертифициращия орган и 
междинните звена се оформят 
официално в писмена форма.
7. Държавата членка или 
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управляващият орган може да повери 
управлението на част от оперативна 
програма на междинно звено чрез 
споразумение в писмена форма между 
междинното звено и държавата 
членка или управляващия орган. 
Междинното звено предоставя 
гаранции за платежоспособността си 
и компетенциите си в съответната 
област, както и за своето 
административно и финансово 
управление.
8. Държавата членка определя 
писмено правила, уреждащи нейните 
отношения с управляващия орган, 
сертифициращия орган и 
одитиращия орган, отношенията 
между тези органи и отношенията 
на тези органи с Комисията.

Or. fr

Изменение 286
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Определяне и организация на 

структурите за управление и контрол
1. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура за управляващ орган.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, държавата членка 
определя национален публичен орган 
или структура за сертифициращ 
орган.
3. Държавата членка може да 
определи управляващ орган, който 
изпълнява в допълнение функциите на 
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сертифициращия орган.
4. Държавата членка определя 
национален публичен орган или 
структура, функционално 
независим(а) от управляващия орган и 
от сертифициращия орган, 
който/която да изпълнява ролята на 
одитиращ орган.
5. При условие че е спазен принципът 
за разделение на функциите, 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, когато е 
приложимо, и одитиращият орган 
могат да бъдат част от един и същ 
публичен орган или структура.
6. Държавата членка може да 
определи едно или няколко междинни 
звена, които да извършват определени 
задачи на управляващия или на 
сертифициращия орган на 
отговорността на този орган. 
Съответните договорености между 
управляващия орган или 
сертифициращия орган и 
междинните звена се оформят 
официално в писмена форма.
7. Държавата членка или 
управляващият орган може да повери 
управлението на част от оперативна 
програма на междинно звено чрез 
споразумение в писмена форма между
междинното звено и държавата 
членка или управляващия орган. 
Междинното звено предоставя 
гаранции за платежоспособността си 
и компетенциите си в съответната 
област, както и за своето 
административно и финансово 
управление.
8. Държавата членка определя 
писмено правила, уреждащи нейните 
отношения с управляващия орган, 
сертифициращия орган и 
одитиращия орган, отношенията 
между тези органи и отношенията 
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на тези органи с Комисията.

Or. fr

Изменение 287
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При условие че е спазен принципът за 
разделение на функциите, 
управляващият орган, сертифициращият 
орган, когато е приложимо, и 
одитиращият орган могат да бъдат 
част от един и същ публичен орган или 
структура.

5. При условие че е спазен принципът за 
разделение на функциите, 
управляващият орган и 
сертифициращият орган могат да бъдат 
част от един и същ публичен орган или 
структура. За да се гарантира пълната 
независимост на одитиращия орган, 
както и функцията му за оценка и 
контрол, той трябва да бъде част от 
публичен орган или структура, 
различна от управляващия и 
сертифициращия орган. 

Or. it

Изменение 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 289
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 291
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се
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Or. fr

Изменение 293
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 294
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато одитите се извършват от 
структура, различна от одитиращия 
орган, одитиращият орган гарантира, 
че тази структура има необходимата 
функционална независимост.

заличава се

Or. it

Изменение 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Процедури за определяне на 

управляващи и сертифициращи 
органи
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1. В шестмесечен срок от приемането 
на решението за приемане на 
оперативната програма държавите 
членки нотифицират Комисията за 
датата, на която е определен 
управляващият орган и — когато е 
приложимо — сертифициращият 
орган, и за формата, под която е 
станало това.
2. Определянето на органи, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
становище от независим одитен 
орган, който оценява системата за 
управление и контрол, включително 
ролята на междинните звена в нея, и 
нейното съответствие с членове 26, 
27, 29 и 30 в съответствие с критерии 
относно вътрешната среда, 
дейностите за контрол, информация 
и комуникация и мониторинга, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 59.
3. Независимият орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите 
стандарти за одит.
4. Държавите членки могат да 
вземат решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка със 
съфинансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) № 
[РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.
В двумесечен срок от получаване на 
нотификацията, посочена в параграф 
1, Комисията може да поиска доклада 
и становището на независимия 
одитен орган и описанието на 
системата за управление и контрол.
Комисията може да представи 
коментари в срок от два месеца от 
получаването на тези документи.
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5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган 
и прекратява статута му на такъв 
орган с официално решение, ако той 
вече не отговаря на един или повече 
от критериите, посочени в параграф 
2, освен ако органът не предприеме 
необходимите корективни действия в 
рамките на изпитателен период, 
който следва да бъде определен от 
държавата членка в зависимост от 
сериозността на проблема. 
Държавата членка незабавно 
нотифицира Комисията за 
определянето на изпитателен период 
по отношение на определения за 
управляващ или сертифициращ орган, 
както и за всяко свое решение за 
оттегляне на неговия статут като 
такъв орган.

Or. fr

Изменение 296
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Процедури за определяне на 

управляващи и сертифициращи 
органи

1. В шестмесечен срок от приемането 
на решението за приемане на 
оперативната програма държавите 
членки нотифицират Комисията за 
датата, на която е определен 
управляващият орган и — когато е 
приложимо — сертифициращият 
орган, и за формата, под която е 
станало това.
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2. Определянето на органи, посочено в 
параграф 1, се основава на доклад и 
становище от независим одитен 
орган, който оценява системата за 
управление и контрол, включително 
ролята на междинните звена в нея, и 
нейното съответствие с членове 26, 
27, 29 и 30 в съответствие с критерии 
относно вътрешната среда, 
дейностите за контрол, информация 
и комуникация и мониторинга, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 59.
3. Независимият орган провежда 
дейността си в съответствие с 
международно признатите 
стандарти за одит.
4. Държавите членки могат да 
вземат решение управляващ орган или 
сертифициращ орган, който е бил 
определен за такъв във връзка със 
съфинансирана от ЕСФ оперативна 
програма съгласно Регламент (ЕС) № 
[РОР], да се счита за определен за 
такъв орган за целите на настоящия 
регламент.
В двумесечен срок от получаване на 
нотификацията, посочена в параграф 
1, Комисията може да поиска доклада 
и становището на независимия 
одитен орган и описанието на 
системата за управление и контрол.
Комисията може да представи 
коментари в срок от два месеца от 
получаването на тези документи.
5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган 
и прекратява статута му на такъв 
орган с официално решение, ако той 
вече не отговаря на един или повече 
от критериите, посочени в параграф 
2, освен ако органът не предприеме 
необходимите корективни действия в 
рамките на изпитателен период, 
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който следва да бъде определен от 
държавата членка в зависимост от 
сериозността на проблема. 
Държавата членка незабавно 
нотифицира Комисията за 
определянето на изпитателен период 
по отношение на определения за 
управляващ или сертифициращ орган, 
както и за всяко свое решение за 
оттегляне на неговия статут като 
такъв орган.

Or. fr

Изменение 297
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган и 
прекратява статута му на такъв орган с 
официално решение, ако той вече не 
отговаря на един или повече от 
критериите, посочени в параграф 2, 
освен ако органът не предприеме 
необходимите корективни действия в 
рамките на изпитателен период, който 
следва да бъде определен от държавата 
членка в зависимост от сериозността на 
проблема. Държавата членка незабавно 
нотифицира Комисията за определянето 
на изпитателен период по отношение на 
определения за управляващ или 
сертифициращ орган, както и за всяко 
свое решение за оттегляне на неговия 
статут като такъв орган.

5. Държавата членка наблюдава 
дейността на определения за 
управляващ или сертифициращ орган и 
прекратява статута му на такъв орган с 
официално решение, ако той вече не 
отговаря на един или повече от 
критериите, посочени в параграф 2, 
освен ако органът не предприеме 
необходимите корективни действия в 
рамките на изпитателен период, не по-
голям от три месеца, който следва да 
бъде определен от държавата членка в 
зависимост от сериозността на 
проблема. Държавата членка незабавно 
нотифицира Комисията за определянето 
на изпитателен период по отношение на 
определения за управляващ или 
сертифициращ орган, както и за всяко 
свое решение за оттегляне на неговия 
статут като такъв орган.

Or. it
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Изменение 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 299
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 300
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат одитите, провеждани 
от държавите членки, длъжностните 
лица на Комисията или упълномощени 
представители на Комисията могат да 
извършват одити или проверки на 
място, при условие че са представили 
предизвестие в подходящ срок.
Обхватът на такива одити или проверки 
може да включва по-специално 
проверката на ефективното 
функциониране на системите за 
управление и контрол на дадена 

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

доброто финансово управление на 
операциите или оперативната програма.
В такива одити могат да участват 
длъжностни лица или упълномощени 
представители на държавата членка.

Or. it

Изменение 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Сътрудничество с одитиращия орган
1. Комисията си сътрудничи с 
одитиращите органи за 
координацията на техните одитни 
планове и методи и незабавно обменя 
резултатите от проведените одити 
на системите за управление и 
контрол.
2. Комисията и одитиращият орган 
заседават редовно и най-малко 
веднъж годишно, освен ако не е 
договорено друго, за да разгледат 
годишния контролен доклад, 
становището и одитната стратегия, 
както и да обменят възгледи по 
въпроси, свързани с подобряването на 
системите за управление и контрол.

Or. fr

Изменение 302
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Сътрудничество с одитиращия орган
1. Комисията си сътрудничи с 
одитиращите органи за 
координацията на техните одитни 
планове и методи и незабавно обменя 
резултатите от проведените одити 
на системите за управление и 
контрол.
2. Комисията и одитиращият орган 
заседават редовно и най-малко 
веднъж годишно, освен ако не е 
договорено друго, за да разгледат 
годишния контролен доклад, 
становището и одитната стратегия, 
както и да обменят възгледи по 
въпроси, свързани с подобряването на 
системите за управление и контрол.

Or. fr

Изменение 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а
Държавите членки извършват 
административни и физически 
проверки, за да гарантират 
изпълнението на оперативните 
програми в съответствие с 
приложимите правила, и определят 
санкциите, приложими в случаи на 
нередности.
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Or. fr

Изменение 304
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а
Държавите членки извършват
административни и физически 
проверки, за да гарантират 
изпълнението на оперативните 
програми в съответствие с 
приложимите правила, и определят 
санкциите, приложими в случаи на 
нередности.

Or. fr

Изменение 305
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията възстановява под формата 
на междинни плащания 90 % от сумата, 
която се получава при прилагане на 
ставката на съфинансиране, определена 
в решението за приемане на 
оперативната програма, към 
допустимите публични разходи, 
включени в заявлението за плащане. Тя 
определя годишното салдо в 
съответствие с член 47, параграф 2.

1. Комисията възстановява под формата 
на междинни плащания 100 % от 
сумата, която се получава при 
прилагане на ставката на 
съфинансиране, определена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите публични 
разходи, включени в заявлението за 
плащане. Тя определя годишното салдо 
в съответствие с член 47, параграф 2.

Or. en
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Изменение 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите органи гарантират, 
че в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите.

1. Компетентните органи гарантират, 
че в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите.

Or. fr

Изменение 307
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите органи гарантират, 
че в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите.

1. Компетентните органи гарантират, 
че в случай на предоставяне на 
безвъзмездни средства на партньорски 
организации на бенефициерите се 
осигурява паричен поток, който е 
достатъчен, за да се гарантира 
правилното изпълнение на операциите.

Or. fr

Изменение 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сертифициращият орган представя 
редовно заявление за междинно 
плащане, обхващащо сумите, вписани в
неговите сметки като публична 
подкрепа, която е изплатена на 
бенефициерите през счетоводната 
година, завършваща на 30 юни.

1. Компетентният орган представя 
редовно заявление за междинно 
плащане, обхващащо сумите, вписани в 
неговите сметки като публична 
подкрепа, която е изплатена на 
бенефициерите през счетоводната 
година, завършваща на 30 юни.

Or. fr

Изменение 309
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сертифициращият орган представя 
редовно заявление за междинно 
плащане, обхващащо сумите, вписани в 
неговите сметки като публична 
подкрепа, която е изплатена на 
бенефициерите през счетоводната 
година, завършваща на 30 юни.

1. Компетентният орган представя 
редовно заявление за междинно 
плащане, обхващащо сумите, вписани в 
неговите сметки като публична 
подкрепа, която е изплатена на 
бенефициерите през счетоводната 
година, завършваща на 30 юни.

Or. fr

Изменение 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифициращият орган предава 
окончателното заявление за междинно 
плащане до 31 юли след края на 
предходната счетоводна година и във 
всеки случай преди първото заявление 

2. Компетентният орган предава 
окончателното заявление за междинно 
плащане до 31 юли след края на 
предходната счетоводна година и във 
всеки случай преди първото заявление 
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за междинно плащане за следващата 
счетоводна година.

за междинно плащане за следващата 
счетоводна година.

Or. fr

Изменение 311
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифициращият орган предава 
окончателното заявление за междинно 
плащане до 31 юли след края на 
предходната счетоводна година и във 
всеки случай преди първото заявление 
за междинно плащане за следващата 
счетоводна година.

2. Компетентният орган предава 
окончателното заявление за междинно 
плащане до 31 юли след края на 
предходната счетоводна година и във 
всеки случай преди първото заявление 
за междинно плащане за следващата 
счетоводна година.

Or. fr

Изменение 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първото заявление за междинно 
плащане не се изпраща преди 
Комисията да е нотифицирана за 
определянето на управляващия орган и 
сертифициращия орган в 
съответствие с член 32, параграф 1.

3. Първото заявление за междинно 
плащане не се изпраща преди 
Комисията да е нотифицирана за 
определянето на компетентните 
органи.

Or. fr

Изменение 313
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първото заявление за междинно 
плащане не се изпраща преди 
Комисията да е нотифицирана за 
определянето на управляващия орган и 
сертифициращия орган в 
съответствие с член 32, параграф 1.

3. Първото заявление за междинно 
плащане не се изпраща преди 
Комисията да е нотифицирана за 
определянето на компетентните 
органи.

Or. fr

Изменение 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Прекъсване на срока за плащане

1. Срокът за изплащане на искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснат от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
по смисъла на Финансовия регламент 
за максимален срок от девет месеца, 
ако са изпълнени следните условия:
a) въз основа на сведенията, 
предоставени от национален одитен 
орган или одитен орган на Съюза, са 
налице доказателства, които говорят 
за съществуването на съществен 
недостатък във функционирането на 
системата за управление и контрол;
б) оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити трябва да 
направи допълнителни проверки, 
когато на вниманието му се постави 
информация, че разходите, посочени в 
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дадено искане за плащане, са свързани 
с нередност със значителни 
финансови последици;
в) не е представен някой от 
документите, изисквани по силата на 
член 45, параграф 1.
2. Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити може да 
ограничи прекъсването само до 
частта от разходите, обхваната от 
искането за плащане, до която се 
отнасят обстоятелствата, посочени
в параграф 1. Оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
незабавно информира държавата 
членка и управляващия орган за 
причините за прекъсването и ги 
приканва да коригират ситуацията. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити слага край на 
прекъсването веднага след като 
бъдат предприети необходимите 
мерки.

Or. fr

Изменение 315
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Прекъсване на срока за плащане

1. Срокът за изплащане на искане за 
междинно плащане може да бъде 
прекъснат от оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
по смисъла на Финансовия регламент 
за максимален срок от девет месеца, 
ако са изпълнени следните условия:



PE506.037v02-00 122/152 AM\928282BG.doc

BG

a) въз основа на сведенията, 
предоставени от национален одитен 
орган или одитен орган на Съюза, са 
налице доказателства, които говорят 
за съществуването на съществен 
недостатък във функционирането на 
системата за управление и контрол;
б) оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити трябва да 
направи допълнителни проверки, 
когато на вниманието му се постави 
информация, че разходите, посочени в 
дадено искане за плащане, са свързани 
с нередност със значителни 
финансови последици;
в) не е представен някой от 
документите, изисквани по силата на 
член 45, параграф 1.
2. Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити може да 
ограничи прекъсването само до 
частта от разходите, обхваната от 
искането за плащане, до която се 
отнасят обстоятелствата, посочени 
в параграф 1. Оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
незабавно информира държавата 
членка и управляващия орган за 
причините за прекъсването и ги 
приканва да коригират ситуацията. 
Оправомощеният разпоредител с 
бюджетни кредити слага край на 
прекъсването веднага след като 
бъдат предприети необходимите 
мерки.

Or. fr

Изменение 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Спиране на плащанията

1. Всички или част от междинните 
плащания могат да бъдат спрени от 
Комисията, когато:
a) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол 
на оперативната програма, за чието 
отстраняване не са били предприети 
мерки;
б) разходите в даден отчет за 
разходите са свързани с нередност със 
сериозни финансови последици, която 
не е отстранена;
в) държавата членка не е успяла да 
предприеме необходимите действия 
за коригиране на ситуацията, довела 
до прекъсването по член 43;
г) налице е сериозен недостатък в 
качеството и надеждността на 
системата за мониторинг или на 
данните за показателите;
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.
3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на 
част от тях, когато държавата 
членка е предприела необходимите 
мерки, за да даде възможност за 
отмяна на спирането.

Or. fr

Изменение 317
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Спиране на плащанията

1. Всички или част от междинните 
плащания могат да бъдат спрени от 
Комисията, когато:
a) е налице сериозен недостатък в 
системата за управление и контрол 
на оперативната програма, за чието 
отстраняване не са били предприети 
мерки;
б) разходите в даден отчет за 
разходите са свързани с нередност със 
сериозни финансови последици, която 
не е отстранена;
в) държавата членка не е успяла да 
предприеме необходимите действия 
за коригиране на ситуацията, довела 
до прекъсването по член 43;
г) налице е сериозен недостатък в 
качеството и надеждността на 
системата за мониторинг или на 
данните за показателите;
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.
3. Комисията отменя спирането на 
всички междинни плащания или на 
част от тях, когато държавата 
членка е предприела необходимите 
мерки, за да даде възможност за 
отмяна на спирането.

Or. fr
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Изменение 318
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) ако се докаже, че финансирането 
не спазва целите, определени в член 3;

Or. ro

Изменение 319
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При поискване от Комисията 
държавата членка предоставя на 
Комисията допълнителна информация.
Ако държава членка не предостави 
исканата информация в рамките на 
срока за нейното представяне, 
определен от Комисията, Комисията не 
взема решение относно приемането на 
отчетите докато не бъде 
удовлетворено искането.

Or. it

Изменение 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общия размер на допустимите 
разходи, записани в отчетите на 
сертифициращия орган като направени 
и платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, общия 
размер на допустимите публични 

a) общия размер на допустимите 
разходи, записани в отчетите на 
компетентния орган като направени и 
платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, общия 
размер на допустимите публични 
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разходи, направени за изпълнение на 
операциите, както и съответния 
допустим публичен принос, платен на 
бенефициерите;

разходи, направени за изпълнение на 
операциите, както и съответния 
допустим публичен принос, платен на 
бенефициерите;

Or. fr

Изменение 321
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общия размер на допустимите 
разходи, записани в отчетите на 
сертифициращия орган като направени 
и платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, общия 
размер на допустимите публични 
разходи, направени за изпълнение на 
операциите, както и съответния 
допустим публичен принос, платен на 
бенефициерите;

a) общия размер на допустимите 
разходи, записани в отчетите на
компетентния орган като направени и 
платени от бенефициерите за 
изпълнение на операциите, общия 
размер на допустимите публични 
разходи, направени за изпълнение на 
операциите, както и съответния 
допустим публичен принос, платен на 
бенефициерите;

Or. fr

Изменение 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифициращият орган може да 
укаже в отчетите резерв, чийто размер 
не надвишава 5 % от общите разходи в 
заявленията за плащане, представени за 
дадена счетоводна година, в случаите, в 
които оценката на законосъобразността 
и редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред oдитиращия 

2. Компетентният орган може да 
укаже в отчетите резерв, чийто размер 
не надвишава 5 % от общите разходи в 
заявленията за плащане, представени за 
дадена счетоводна година, в случаите, в 
които оценката на законосъобразността 
и редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред oдитиращия 
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орган. Сумата, за която става въпрос, се 
изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните отчети за 
следващата година.

орган. Сумата, за която става въпрос, се 
изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните отчети за 
следващата година.

Or. fr

Изменение 323
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифициращият орган може да 
укаже в отчетите резерв, чийто размер 
не надвишава 5 % от общите разходи в 
заявленията за плащане, представени за 
дадена счетоводна година, в случаите, в 
които оценката на законосъобразността 
и редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред oдитиращия 
орган. Сумата, за която става въпрос, се 
изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните отчети за 
следващата година.

2. Компетентният орган може да 
укаже в отчетите резерв, чийто размер 
не надвишава 5 % от общите разходи в 
заявленията за плащане, представени за 
дадена счетоводна година, в случаите, в
които оценката на законосъобразността 
и редовността на разходите е обект на 
текуща процедура пред oдитиращия 
орган. Сумата, за която става въпрос, се 
изключва от общия размер на 
допустимите разходи, посочени в 
параграф 1, буква а). Тези суми биват 
окончателно включени във или 
изключени от годишните отчети за 
следващата година.

Or. fr

Изменение 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 48



PE506.037v02-00 128/152 AM\928282BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се
Наличност на документи

1. 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 на Комисията за приемане 
на отчетите съгласно член 47 или 
най-късно на датата на 
окончателното плащане.
Този тригодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или 
административно производство или 
при надлежно обосновано искане на 
Комисията.
2. Документите се съхраняват под 
формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на 
общоприети носители на 
информация, включително 
електронни версии на оригинални 
документи или документи, 
съществуващи единствено в 
електронна версия.
3. Документите се съхраняват във 
форма, която позволява 
идентифицирането на 
самоличността на субектите на
данните в продължение на период, 
чиято продължителност не 
надвишава необходимата за целите, 
за които данните са събрани или 
обработени впоследствие.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 59 с оглед 
определяне на видовете носители на 
данни, които могат да се считат за 
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общоприети.
5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите, 
съхранявани на общоприети носители 
на данни, са верни с оригиналния 
документ, се определя от 
националните органи и чрез нея се 
гарантира, че съхраняваните версии 
отговарят на националните законови 
изисквания и на тях може да се 
разчита за целите на одита.
6. Когато документите съществуват 
единствено в електронна версия, 
използваните компютърни системи 
трябва да отговарят на приетите 
стандарти за сигурност, които 
гарантират, че съхраняваните 
документи отговарят на 
националните законови изисквания и 
на тях може да се разчита за целите 
на одита.

Or. fr

Изменение 325
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се
Наличност на документи

1. 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 на Комисията за приемане 
на отчетите съгласно член 47 или 
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най-късно на датата на 
окончателното плащане.
Този тригодишен период се прекъсва в 
случай на съдебно или 
административно производство или 
при надлежно обосновано искане на 
Комисията.
2. Документите се съхраняват под
формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на 
общоприети носители на 
информация, включително 
електронни версии на оригинални 
документи или документи, 
съществуващи единствено в 
електронна версия.
3. Документите се съхраняват във 
форма, която позволява 
идентифицирането на 
самоличността на субектите на 
данните в продължение на период, 
чиято продължителност не 
надвишава необходимата за целите, 
за които данните са събрани или 
обработени впоследствие.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 59 с оглед 
определяне на видовете носители на 
данни, които могат да се считат за 
общоприети.
5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите, 
съхранявани на общоприети носители 
на данни, са верни с оригиналния 
документ, се определя от 
националните органи и чрез нея се 
гарантира, че съхраняваните версии 
отговарят на националните законови 
изисквания и на тях може да се 
разчита за целите на одита.
6. Когато документите съществуват 
единствено в електронна версия, 
използваните компютърни системи 
трябва да отговарят на приетите 
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стандарти за сигурност, които 
гарантират, че съхраняваните 
документи отговарят на 
националните законови изисквания и 
на тях може да се разчита за целите 
на одита.

Or. fr

Изменение 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка прави 
финансовите корекции, необходими 
във връзка с единични или системни 
нередности, открити в операциите 
или оперативната програма. 
Финансовите корекции се изразяват в 
отмяната на целия публичен принос 
за дадена операция или оперативна 
програма или на част от него. 
Държавата членка взема предвид 
характера и сериозността на 
нередностите и финансовата загуба 
за Фонда и прилага пропорционална 
корекция. Финансовите корекции се 
вписват в годишните отчети от 
управляващия орган за счетоводната 
година, през която е взето решението 
за отмяна.

заличава се

Or. fr

Изменение 327
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка прави 
финансовите корекции, необходими 
във връзка с единични или системни 
нередности, открити в операциите 
или оперативната програма. 
Финансовите корекции се изразяват в 
отмяната на целия публичен принос 
за дадена операция или оперативна 
програма или на част от него. 
Държавата членка взема предвид 
характера и сериозността на 
нередностите и финансовата загуба 
за Фонда и прилага пропорционална 
корекция. Финансовите корекции се 
вписват в годишните отчети от 
управляващия орган за счетоводната 
година, през която е взето решението 
за отмяна.

заличава се

Or. fr

Изменение 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос от Фонда може да 
бъде повторно използван от 
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма 
при условията, посочени в параграф 4.

заличава се

Or. fr

Изменение 329
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос от Фонда може да
бъде повторно използван от 
държавата членка в рамките на 
съответната оперативна програма 
при условията, посочени в параграф 4.

заличава се

Or. fr

Изменение 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос не може да бъде 
повторно използван за операция, 
която е предмет на корекции, или —
когато финансовата корекция се 
извършва за системна нередност — за 
всяка операция, засегната от 
системната нередност.

заличава се

Or. fr

Изменение 331
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отмененият в съответствие с 
параграф 2 принос не може да бъде 
повторно използван за операция, 

заличава се
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която е предмет на корекции, или —
когато финансовата корекция се 
извършва за системна нередност — за 
всяка операция, засегната от 
системната нередност.

Or. fr

Изменение 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Финансовата корекция, направена 
от Комисията, не засяга 
задължението на държавата членка 
за събиране на вземанията по 
настоящия член.

заличава се

Or. fr

Изменение 333
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Финансовата корекция, направена 
от Комисията, не засяга 
задължението на държавата членка 
за събиране на вземанията по 
настоящия член.

заличава се

Or. fr

Изменение 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
Финансови корекции от страна на 

Комисията
1. Комисията прави финансови 
корекции, като чрез актове за 
изпълнение отменя целия приноса на 
Съюза в дадена оперативна програма 
или част от него и извършва събиране 
от държавата членка с цел 
изключване от финансиране от Съюза 
на разходи, които са направени в 
нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза и 
национално законодателство, 
включително във връзка с 
недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите 
членки, открити от Комисията или 
от Европейската сметна палата.
2. Дадено нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза или на 
приложимото национално 
законодателство води до финансова 
корекция само когато е изпълнено 
едно от следните условия:
a) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху избора на 
управляващия орган на операция за 
получаване на подкрепа от Фонда;
б) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху размера на 
разходите, декларирани за 
възстановяване от бюджета на 
Съюза.

Or. fr
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Изменение 335
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
Финансови корекции от страна на 

Комисията
1. Комисията прави финансови 
корекции, като чрез актове за 
изпълнение отменя целия приноса на 
Съюза в дадена оперативна програма 
или част от него и извършва събиране 
от държавата членка с цел 
изключване от финансиране от Съюза 
на разходи, които са направени в 
нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза и 
национално законодателство, 
включително във връзка с 
недостатъци в системите за 
управление и контрол на държавите 
членки, открити от Комисията или 
от Европейската сметна палата.
2. Дадено нарушение на приложимото 
законодателство на Съюза или на 
приложимото национално 
законодателство води до финансова 
корекция само когато е изпълнено 
едно от следните условия:
a) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху избора на 
управляващия орган на операция за 
получаване на подкрепа от Фонда;
б) нарушението е повлияло или е 
могло да повлияе върху размера на 
разходите, декларирани за 
възстановяване от бюджета на 
Съюза.

Or. fr
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Изменение 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 337
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Процедура за финансови корекции от 

страна на Комисията
1. Преди да вземе решение за 
финансова корекция, Комисията 
открива процедурата, като 
информира държавата членка за 
предварителните заключения от 
своята проверка и изисква от 
държавата членка да представи 
коментарите си в срок от два месеца.
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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. Със съгласието на 
Комисията държавата членка може 
да ограничи обхвата на тази проверка 
до подходяща част или извадка от 
съответната документация. Освен в 
надлежно обосновани случаи, срокът, 
който се предоставя за тази проверка, 
не може да надвишава два месеца след 
двумесечния период, посочен в 
параграф 1.
3. Комисията взема предвид 
евентуалните доказателства, 
представени от държавата членка в 
сроковете, определени в параграфи 1 и 
2.
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 цялата 
информация, която е от значение, и 
всички коментари са налице като 
основа за заключенията на 
Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция.
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 взима 
предвид цялата информация и 
коментарите, предоставени в хода на 
процедурата. Ако не се проведе 
изслушване, шестмесечният период 
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започва да тече два месеца след 
датата на писмото за покана за 
изслушване, изпратено от 
Комисията.
6. Когато Комисията или 
Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните отчети, изпратени на 
Комисията, произтичащата от това 
финансова корекция води до 
намаляване на подкрепата от Фонда 
за оперативната програма.

Or. fr

Изменение 339
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Процедура за финансови корекции от 

страна на Комисията
1. Преди да вземе решение за 
финансова корекция, Комисията 
открива процедурата, като 
информира държавата членка за 
предварителните заключения от 
своята проверка и изисква от 
държавата членка да представи 
коментарите си в срок от два месеца.
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. Със съгласието на 
Комисията държавата членка може 
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да ограничи обхвата на тази проверка 
до подходяща част или извадка от 
съответната документация. Освен в 
надлежно обосновани случаи, срокът, 
който се предоставя за тази проверка, 
не може да надвишава два месеца след 
двумесечния период, посочен в 
параграф 1.
3. Комисията взема предвид 
евентуалните доказателства, 
представени от държавата членка в 
сроковете, определени в параграфи 1 и 
2.
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 цялата 
информация, която е от значение, и 
всички коментари са налице като 
основа за заключенията на 
Комисията относно прилагането на 
финансовата корекция.
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 взима 
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 за покана за 
изслушване, изпратено от 
Комисията.
6. Когато Комисията или 
Европейската сметна палата 
констатира нередности, засягащи 
годишните отчети, изпратени на 
Комисията, произтичащата от това 
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финансова корекция води до 
намаляване на подкрепата от Фонда 
за оперативната програма.

Or. fr

Изменение 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Възстановяване на суми в бюджета 

на Съюза — събиране
1. Дължимо възстановяване на суми в 
общия бюджет на Съюза се извършва 
преди крайната дата, посочена в 
нареждането за събиране, изготвено в 
съответствие с член 77 от 
Финансовия регламент. Датата, на 
която плащането е дължимо, е 
последният ден от втория месец след 
издаването на нареждането.
2. Всяко забавяне на 
възстановяването поражда лихва за 
просрочено плащане, която започва да 
тече от датата, на която то е 
дължимо, и приключва на датата на 
действителното плащане. Размерът 
на тази лихва е един и половина 
процентни пункта над прилагания от 
Европейската централна банка 
лихвен процент спрямо основните ѝ
операции за рефинансиране в първия 
работен ден от месеца, в който 
попада датата, на която плащането 
е дължимо.

Or. fr
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Изменение 341
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Възстановяване на суми в бюджета 

на Съюза — събиране
1. Дължимо възстановяване на суми в 
общия бюджет на Съюза се извършва 
преди крайната дата, посочена в 
нареждането за събиране, изготвено в 
съответствие с член 77 от 
Финансовия регламент. Датата, на 
която плащането е дължимо, е 
последният ден от втория месец след 
издаването на нареждането.
2. Всяко забавяне на 
възстановяването поражда лихва за 
просрочено плащане, която започва да 
тече от датата, на която то е 
дължимо, и приключва на датата на 
действителното плащане. Размерът 
на тази лихва е един и половина 
процентни пункта над прилагания от 
Европейската централна банка 
лихвен процент спрямо основните ѝ 
операции за рефинансиране в първия 
работен ден от месеца, в който 
попада датата, на която плащането 
е дължимо.

Or. fr

Изменение 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 55
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 343
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Правила относно отмяната

1. Комисията отменя частта от 
сумата, изчислена в съответствие с 
втора алинея за дадена оперативна 
програма, която не е била използвана 
за плащане на първоначалното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетното задължение по 
оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 38 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с член 
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42.
За целите на отмяната Комисията 
изчислява размера на сумата, като 
прибавя една шеста от годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия размер на годишния принос за 
финансовата 2014 г., към всяко от 
бюджетните задължения за 
финансовите години от 2015 до 2020 г.
2. Чрез дерогация от параграф 1, първа 
алинея сроковете за отмяна не се 
прилагат за годишното бюджетно 
задължение, свързано с общата сума 
на годишния принос за 2014 г.
3. Ако първото годишно бюджетно 
задължение е свързано с общия размер 
на годишния принос за 2015 г., чрез 
дерогация от параграф 1 сроковете за 
отмяна не се прилагат за годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия годишен принос за 2015 г. В 
такива случаи Комисията изчислява 
съответната сума съгласно параграф 
1, първа алинея като прибавя една 
пета от годишното бюджетно 
задължение, свързано с общия размер 
на приноса за 2015 г., към 
бюджетните задължения за всяка 
година от 2016 г. до 2020 г.
4. Частта от задълженията, която 
все още е неприключена към 31 
декември 2022 г., се отменя, ако някой 
от документите, изисквани по член 
47, параграф 2, не е бил внесен в 
Комисията до 30 септември 2023 г.

Or. fr

Изменение 345
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 56
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Правила относно отмяната

1. Комисията отменя частта от 
сумата, изчислена в съответствие с 
втора алинея за дадена оперативна 
програма, която не е била използвана 
за плащане на първоначалното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на втората 
финансова година след годината на 
бюджетното задължение по 
оперативната програма, или за която 
изготвено в съответствие с член 38 
заявление за плащане не е било 
представено в съответствие с член 
42.
За целите на отмяната Комисията 
изчислява размера на сумата, като 
прибавя една шеста от годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия размер на годишния принос за 
финансовата 2014 г., към всяко от 
бюджетните задължения за 
финансовите години от 2015 до 2020 г.
2. Чрез дерогация от параграф 1, първа 
алинея сроковете за отмяна не се 
прилагат за годишното бюджетно 
задължение, свързано с общата сума 
на годишния принос за 2014 г.
3. Ако първото годишно бюджетно 
задължение е свързано с общия размер 
на годишния принос за 2015 г., чрез 
дерогация от параграф 1 сроковете за 
отмяна не се прилагат за годишното 
бюджетно задължение, свързано с 
общия годишен принос за 2015 г. В 
такива случаи Комисията изчислява 
съответната сума съгласно параграф 
1, първа алинея като прибавя една 
пета от годишното бюджетно 
задължение, свързано с общия размер 
на приноса за 2015 г., към 
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бюджетните задължения за всяка 
година от 2016 г. до 2020 г.
4. Частта от задълженията, която 
все още е неприключена към 31 
декември 2022 г., се отменя, ако някой 
от документите, изисквани по член 
47, параграф 2, не е бил внесен в 
Комисията до 30 септември 2023 г.

Or. fr

Изменение 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 57 заличава се
Изключване от отмяна
1. Засегнатата от отмяната сума се 
намалява със сумите, които 
отговорната структура не е успяла да 
декларира пред Комисията поради:
a) спиране на операциите поради 
съдебно производство или обжалване 
по административен ред, което има 
суспензивно действие; или
б) причини, дължащи се на 
форсмажорни обстоятелства, които 
сериозно засягат изпълнението на 
цялата оперативната програма или 
на част от нея. Националните 
органи, които твърдят, че са били 
налице форсмажорни обстоятелства, 
доказват преките последствия от 
форсмажорните обстоятелства 
върху изпълнението на цялата 
оперативната програма или на част 
от нея;
в) Намалението може да бъде 
поискано веднъж, в случай че 
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спирането или форсмажорните 
обстоятелства са продължили до 
една година, или няколко пъти, в 
зависимост от продължителността 
на форсмажорните обстоятелства 
или броя на годините между датата 
на съдебното или административно 
решение, спиращо изпълнението на 
операцията, и датата на 
окончателното съдебно или 
административно решение.
2. До 31 януари държавата членка 
предава на Комисията информация 
относно посочените в параграф 1 
изключения за сумата, която е 
трябвало да бъде декларирана към 
края на предходната година.

Or. fr

Изменение 347
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Изключване от отмяна

1. Засегнатата от отмяната сума се 
намалява със сумите, които 
отговорната структура не е успяла да 
декларира пред Комисията поради:
a) спиране на операциите поради 
съдебно производство или обжалване 
по административен ред, което има 
суспензивно действие; или
б) причини, дължащи се на 
форсмажорни обстоятелства, които 
сериозно засягат изпълнението на 
цялата оперативната програма или 
на част от нея. Националните 
органи, които твърдят, че са били 
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налице форсмажорни обстоятелства, 
доказват преките последствия от 
форсмажорните обстоятелства 
върху изпълнението на цялата 
оперативната програма или на част 
от нея;
в) Намалението може да бъде 
поискано веднъж, в случай че 
спирането или форсмажорните 
обстоятелства са продължили до 
една година, или няколко пъти, в 
зависимост от продължителността 
на форсмажорните обстоятелства 
или броя на годините между датата 
на съдебното или административно 
решение, спиращо изпълнението на 
операцията, и датата на 
окончателното съдебно или 
административно решение.
2. До 31 януари държавата членка 
предава на Комисията информация 
относно посочените в параграф 1 
изключения за сумата, която е 
трябвало да бъде декларирана към 
края на предходната година.

Or. fr

Изменение 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура за отмяна

1. Комисията своевременно 
информира държавата членка и 
управляващия орган, когато е налице 
риск от прилагане на отмяна по член 
56.
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2. Въз основа на информацията, с 
която разполага към 31 януари, 
Комисията уведомява държавата 
членка и управляващия орган относно 
размера на отмяната, до която е 
довела информацията, с която тя 
разполага.
3. Държавата членка разполага с два 
месеца, за да се съгласи със сумата, 
която трябва да бъде отменена, или 
да представи коментари.
4. До 30 юни държавата членка 
представя на Комисията преразгледан 
план за финансиране, отразяващ за 
съответната финансова година 
намаления размер на подкрепата по 
оперативната програма. Ако планът 
не бъде представен, Комисията 
преразглежда плана за финансиране, 
като намалява приноса на Фонда за 
съответната финансова година.
5. Не по-късно от 30 септември 
Комисията изменя решението за 
приемане на оперативната програма 
чрез акт за изпълнение.

Or. fr

Изменение 349
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура за отмяна

1. Комисията своевременно 
информира държавата членка и 
управляващия орган, когато е налице 
риск от прилагане на отмяна по член 
56.
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2. Въз основа на информацията, с 
която разполага към 31 януари, 
Комисията уведомява държавата 
членка и управляващия орган относно 
размера на отмяната, до която е 
довела информацията, с която тя 
разполага.
3. Държавата членка разполага с два 
месеца, за да се съгласи със сумата, 
която трябва да бъде отменена, или 
да представи коментари.
4. До 30 юни държавата членка 
представя на Комисията преразгледан 
план за финансиране, отразяващ за 
съответната финансова година 
намаления размер на подкрепата по 
оперативната програма. Ако планът 
не бъде представен, Комисията 
преразглежда плана за финансиране, 
като намалява приноса на Фонда за 
съответната финансова година.
5. Не по-късно от 30 септември 
Комисията изменя решението за 
приемане на оперативната програма 
чрез акт за изпълнение.

Or. fr

Изменение 350
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Делегираните актове влизат в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 2 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 

Делегираните актове влизат в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 4 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
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представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 60 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 а
Преходни разпоредби

Комисията предприема необходимите 
финансови и нормативни мерки, ако е 
необходимо чрез преразпределение на 
бюджета, предварително 
финансиране или удължаване на срока 
на действие на Регламент (ЕС) № 
121/2012, за да гарантира 
непрекъснатостта на програмата за 
ННЛ между 2013 и 2014 г. в случай на 
забавяне на прилагането на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr
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Изменение 353
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr


