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Изменение 106
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Транснационалното сътрудничество 
има за цел укрепване на 
сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза.

(6) Транснационалното сътрудничество 
има за цел укрепване на 
сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза.
Транснационалните региони, които са 
изправени пред общи 
инфраструктурни или природно 
обусловени предизвикателства, 
какъвто е случаят с Алпийския 
регион, следва да бъдат подпомогнати 
при създаването на макрорегион.

Or. de

Обосновка

Алпийският регион е изправен пред специфични демографски и природни 
предизвикателства. Макрорегионите са разумен и полезен инструмент за 
транснационално и трансгранично справяне с предизвикателствата. Създаването на 
Алпийски макрорегион би дало големи предимства на местното население.

Изменение 107
Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да продължи да се 
подкрепя или при необходимост да се 
изгражда трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 

(12) Необходимо е да продължи да се 
подкрепя или при необходимост да се 
изгражда трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 
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трети държави, тъй като това ще бъде от 
полза за регионите на държавите 
членки, граничещи с трети държави. За 
тази цел ЕФРР ще предоставя участие за 
трансгранични програми и програми за 
морските басейни, създадени по 
Европейския инструмент за съседство 
(ЕИС) в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 и Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП) в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012.

трети държави, тъй като това ще бъде от 
полза за регионите на държавите 
членки, граничещи с трети държави. За 
тази цел ЕФРР ще предоставя участие за 
трансгранични програми и програми за 
морските басейни, създадени по 
Европейския инструмент за съседство 
(ЕИС) в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 и Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП) в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012. Когато съществува ясна 
полза за проект за сътрудничество, 
подкрепен в рамките на 
междурегионалното сътрудничество, 
регионите от други трети държави 
могат също да участват.

Or. en

Изменение 108
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Уместно е третите държави 
или територии да бъдат привличани 
още в процеса на подготовка на 
програмите за сътрудничество, след 
като са приели поканата за участие в 
такива програми, като за тази цел в 
настоящия регламент следва да се 
установят специални процедури. Чрез 
дерогация от стандартната 
процедура, когато в програма за 
сътрудничество са включени най-
отдалечени райони и трети държави, 
участващите държави членки 
провеждат консултации с тези 
трети държави преди да представят 
програмите на Комисията. За да бъде 
по-ефективно и прагматично 
участието на трети държави в 
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програмите за сътрудничество, 
следва да е възможно споразуменията 
относно съдържанието на 
програмите за сътрудничество и 
евентуалния принос на третите 
държави да бъдат направени чрез 
официално одобрените протоколи от 
консултациите с третите държави 
или от обсъжданията в 
организациите за регионално 
сътрудничество.
По отношение на процедурите за 
одобряване на оперативните 
програми и като се отчитат 
принципите на споделено управление 
и на опростяване, Комисията следва 
да одобрява само централните 
елементи на програмите за 
сътрудничество, а останалите 
елементи следва да бъдат одобрени 
от участващата(ите) държава(и) 
членка(и). От съображения за правна 
сигурност и прозрачност е 
необходимо да се въведе разпоредба, в 
която се изисква, когато 
участваща(и) държава(и) членка(и) 
изменя(т) елемент на програмата за 
сътрудничество, който не подлежи 
на решение от страна на Комисията, 
управляващият орган на тази(тези) 
държава(и) членка(и) да уведоми 
Комисията за всяко такова изменение 
в срок от един месец от датата на 
решението.

Or. en

Изменение 109
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Управляващите органи следва да 
отговарят за всички функции на 
управляващия орган, посочени в 
член 114 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР], включително проверки на 
управлението, с цел да се гарантират 
единни стандарти в целия програмен 
район. Въпреки това когато за 
управляващ орган бъде определена 
ЕГТС, тя следва да бъде 
упълномощена да извършва такива 
проверки, тъй като в органите ѝ са 
представени всички участващи
държави членки. Дори когато не бъде 
определена ЕГТС, управляващият орган 
следва да бъде упълномощен от 
участващите държави членки да 
извършва проверки на целия програмен 
район.

(30) Управляващите органи следва да 
отговарят за всички функции, посочени 
в член 114 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], включително 
проверки на управлението, с цел да се 
гарантират единни стандарти в целия 
програмен район. Въпреки това когато 
за управляващ орган бъде определена 
ЕГТС, тези проверки следва да бъдат 
провеждани от или под 
отговорността на управляващия 
орган поне за тези държави членки и 
третите държави, от които има 
членове, участващи в ЕГТС, докато 
контрольорите следва единствено да 
бъдат използвани в останалите 
държави членки и трети държави.
Дори когато не бъде определена ЕГТС, 
управляващият орган следва да бъде 
упълномощен от участващите държави 
членки да извършва проверки на целия 
програмен район.

Or. en

Изменение 110
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като се вземат предвид 
изпитваните затруднения и 
закъснения при изграждането на 
действително съвместни структури 
по програмите, срокът за 
обосноваване на плащания във връзка с 
бюджетните задължения по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ се определя на три 
години след годината, в която е поето 

заличава се
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бюджетното задължение.

Or. en

Изменение 111
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Необходимо е да се изяснят 
приложимите правила за 
финансовото управление, 
програмирането, мониторинга, 
оценката и контрола относно 
участието на трети държави в 
програми за транснационално и 
междурегионално сътрудничество. 
Тези правила следва да бъдат 
определени в съответната програма 
за сътрудничество и/или в 
съответното финансово 
споразумение между Комисията, 
всяка от третите държави и 
държавата членка, на чиято 
територия се намира управляващият 
орган на съответната програма за 
сътрудничество.

заличава се

Or. en

Изменение 112
Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат — в надлежно 
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даден трансграничен район да бъдат 
добавени допълнителни региони на 
ниво 3 по NUTS, граничещи с
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея, като посочат мотивите за 
това.

обосновани случаи и с цел да осигурят 
съгласуваността между 
трансграничните райони или с цел да 
отчетат специалното положение на 
своите острови — да поискат
включването на допълнителни региони 
на ниво 3 по NUTS към регионите, 
изброени в списъка по втора алинея. По 
искане на съответните държави 
членки с цел улесняване на 
трансграничното сътрудничество по 
морските граници за най-
отдалечените региони и без да се 
засягат разпоредбите на алинея първа 
Комисията може да включи в 
решението, посочено в алинея 2, като
трансгранични райони, които могат 
да получават подкрепа от 
съответните средства на тези 
държави членки, регионите на ниво 3 
по NUTS в най-отдалечените региони 
по морски граници, отстоящи на над 
150 km.

Or. en

Изменение 113
Франсоа Алфонси, Никос Хрисогелос, Катрин Грез

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден трансграничен район да бъдат 
добавени допълнителни региони на 
ниво 3 по NUTS, граничещи с
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея, като посочат мотивите за 
това.

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат — в надлежно 
обосновани случаи и с цел да осигурят 
съгласуваността между 
трансграничните райони — да
поискат включването на допълнителни 
региони на ниво 3 по NUTS към
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея.

Съгласно член 174 от ДФЕС 
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островите от един и същ морски 
басейн могат да участват в тези 
програми без ограничение за ниво по 
NUTS или за отдалеченост.
По искане на съответните държави 
членки с цел улесняване на 
трансграничното сътрудничество по 
морските граници за най-
отдалечените региони и без да се 
засягат разпоредбите на алинея първа 
Комисията може да включи в 
решението, посочено в алинея 2, като 
трансгранични райони, които могат 
да получават подкрепа от 
съответните средства на тези 
държави членки, регионите на ниво 3 
по NUTS в най-отдалечените региони 
по морски граници, отстоящи на над 
150 km.

Or. en

Изменение 114
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
Средства за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“

Средства за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“1

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните налични 
средства за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г., посочени в член 83, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] (т.е. общо
11 700 000 004 EUR), и се разпределят, 
както следва:

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 7 % от глобалните налични средства 
за поемане на бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 г., 
посочени в член 83, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] (т.е. 
общо XX XXX XXX XXX EUR2), и се 
разпределят, както следва:

a) 73,24 % (или общо a) 74,05 % (или общо X XXX XXX 
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8 569 000 003 EUR) за трансгранично 
сътрудничество;

XXX EUR3) за трансгранично 
сътрудничество;

б) 20,78 % (или общо
2 431 000 001 EUR) за транснационално 
сътрудничество;

б) 20,36 % (или общо X XXX XXX 
XXX EUR4) за транснационално 
сътрудничество;

в) 5,98 % (или общо 700 000 000 EUR) 
за междурегионално сътрудничество.

в) 5,59 % (или общо XXX XXX 
XXX5 EUR5) за междурегионално 
сътрудничество.

2. Програми за сътрудничество с 
участието на най-отдалечените 
региони получават средства в размер 
най-малко 150 % от предоставената 
подкрепа от ЕФРР в периода 2007—
2013 г. Освен това сума в размер 
50 000 000 EUR от средствата, 
разпределени за междурегионално 
сътрудничество, се отделя за 
сътрудничество в най-отдалечените 
региони. По отношение на тематичната 
концентрация за тези допълнителни
средства се прилага предвиденото в 
член 5, буква б).

2. За най-отдалечените региони се 
разпределят средства за програми по 
целта за европейското териториално 
сътрудничество в размер най-малко 
150 % от предоставената подкрепа от 
ЕФРР в периода 2007—2013 г. за 
програми за сътрудничество. Освен 
това сума в размер 50 000 000 EUR от 
средствата, разпределени за 
междурегионално сътрудничество, се 
отделя за сътрудничество в най-
отдалечените региони. По отношение на 
тематичната концентрация за тези 
допълнителни средства се прилага 
предвиденото в член 5, параграф 1.

3. Комисията приема едно-единствено 
решение, с което се определя 
списъкът на всички програми за 
сътрудничество и се посочват сумите 
на общата подкрепа от ЕФРР за 
всяка програма, както и средствата, 
които ще бъдат разпределени за всяка 
програма през 2014 г. чрез актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 30, 
параграф 2.

3. Комисията уведомява всяка държава 
членка за дела ѝ от общите суми за 
трансгранично и транснационално 
сътрудничество съгласно посоченото 
в параграф 1, букви а) и б), с
разпределението по години. Критерий 
за това разпределение по държави 
членки е броят на населението в 
районите, посочени в член 3, 
параграф 1, втора алинея и член 3, 
параграф 3, първа алинея.

Критерий за годишното
разпределение по държави членки е 
броят на населението в районите, 
посочени в член 3, параграф 1, трета 
алинея и член 3, параграф 3, първа 
алинея.

Въз основа на така оповестените 
суми всяка държава членка 
информира Комисията дали и как е 
използвала възможността за 
трансфер, предвидена в член 4а и 
произтичащото от нея разпределение
на средства между трансграничните 
и транснационалните програми, в 
които държавата членка участва. 
Въз основа на предоставената от 
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държавите членки информация 
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение решение, в което се 
съдържа списък с всички програми за 
сътрудничество и се посочва общият 
размер на цялостната подкрепа от 
ЕФРР за всяка програма. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по
консултиране, посочена в член 30, 
параграф 2.

4. Подкрепата от ЕФРР за 
трансгранични програми и програми за 
морските басейни по ЕИС, както и за 
трансгранични програми по ИПП се 
определя от Комисията и съответните 
държави членки.

4. Приносът от ЕФРР за трансгранични 
програми и програми за морските 
басейни по ЕИС, както и за 
трансгранични програми по ИПП, се 
определя от Комисията и съответните 
държави членки. Определеният за 
всяка държава членка принос от 
ЕФРР впоследствие не се 
преразпределя между съответните 
държави членки.

5. Подкрепата от ЕФРР за отделните 
трансгранични програми и програми за 
морските басейни по ЕИС и ИПП се 
предоставя, при условие че от ЕИС и 
ИПП бъдат предоставени най-малко 
средства в равностоен размер. Този 
равностоен размер е в рамките на 
максималната сума, определена в 
Регламента за ЕИС или в Регламента за 
ИПП.

5. Подкрепата от ЕФРР за отделните 
трансгранични програми и програми за 
морските басейни по ЕИС и ИПП се 
предоставя, при условие че от ЕИС и 
ИПП бъдат предоставени най-малко 
средства в равностоен размер. Този 
равностоен размер е в рамките на 
максималната сума, определена в 
Регламента за ЕИС или в Регламента за 
ИПП.

6. Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от ЕФРР 
за програмите по ЕИС и ИПП, се 
вписват в съответните бюджетни редове 
за тези инструменти за бюджетната 
2014 година.

6. Годишните бюджетни кредити, 
съответстващи на подкрепата от ЕФРР 
за програмите по ЕИС и ИПП, се 
вписват в съответните бюджетни редове
за тези инструменти за бюджетната 
2014 година.

7. През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни програми за трансгранично 

7. През 2015 и 2016 г. годишният 
принос от ЕФРР за програмите по ЕИС
и ИПП, за който до 30 юни в 
Комисията не е била представена нито 
една програма по трансграничните 
програми и програмите за морските 
басейни в рамките на ЕИС и ИПП, и 
който не е бил преразпределен в полза 
на друга програма, представена в 
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сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

рамките на същата категория 
програми за външно сътрудничество,
се разпределя за вътрешни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва(т) съответната(ите) 
държава(и) членка(и).

Ако до 30 юни 2017 г. все още има 
програми по трансграничните програми 
и програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, които не са 
били представени в Комисията, цялата
предвидена подкрепа от ЕФРР, посочена 
в параграф 4 за всички останали години 
до 2020 г., се разпределя за вътрешни 
програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

Ако до 30 юни 2017 г. все още има 
програми по трансграничните програми 
и програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, които не са 
били представени в Комисията, цялата 
подкрепа от ЕФРР, посочена в 
параграф 4, за всички останали години 
до 2020 г., която не е била 
преразпределена в полза на друга 
приета програма в рамките на 
същата категория програми за 
външно сътрудничество, се разпределя 
за вътрешни програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

8. Трансгранични програми и програми 
за морските басейни, посочени в 
параграф 4, които са били приети от 
Комисията, се прекратяват, в случай че:

8. Трансгранични програми и програми 
за морските басейни, посочени в 
параграф 4, които са били приети от 
Комисията, се прекратяват или 
разпределените за програмата 
средства се намаляват в
съответствие с приложимите 
правила и процедури, по-специално в
случай че:

a) нито една от държавите партньори, 
обхванати от програмата, не е 
подписала съответното финансово 
споразумение в срока, определен в 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [Регламент 
за ЕИС] или в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [Регламент за ИПП]; или

a) нито една от държавите партньори, 
обхванати от програмата, не е 
подписала съответното финансово 
споразумение в срока, определен в 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [Регламент 
за ЕИС] или в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [Регламент за ИПП]; или

б) програмата не може да бъде 
изпълнена поради възникнали проблеми 
във взаимоотношенията между 
участващите държави.

б) програмата не може да бъде 
изпълнена съгласно плана поради 
възникнали проблеми във 
взаимоотношенията между участващите 
държави.

В този случай по искане на съответната 
държава членка посочената в параграф 4 

В този случай по искане на съответната 
държава членка посочената в параграф 4 
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подкрепа от ЕФРР, съответстваща на 
годишните вноски, за които все още не 
са били поети задължения, се 
разпределя за вътрешни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва съответната държава 
членка.

подкрепа от ЕФРР, съответстваща на 
годишните вноски, за които все още не 
са били поети задължения, или на 
годишните вноски, за които са били 
поети задължения и тези задължения 
са били отменени изцяло или 
частично през същата бюджетна 
година, и които не са били 
преразпределени в полза на друга 
програма в рамките на същата 
категория програми за външно 
сътрудничество, се разпределя за 
вътрешни програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

8а. Комисията предоставя на 
комитета, създаден съгласно член 143 
от Регламент (ЕС) № .../2013 [РОР], 
годишно обобщение на финансовото 
изпълнение на трансграничните 
програми и програмите за морските 
басейни по ЕИС, както и на 
трансграничните програми по ИПП, 
за които ЕФРР допринася в 
съответствие с настоящия член.
__________
1 Данните от бюджета трябва да 
бъдат добавени веднага след като 
бъде постигнато споразумение 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2014–2020 г. и 
относно член 84 от РОР.
2 3 4 5 Цифрите зависят от общите 
налични ресурси за политиката на 
сближаване през периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Изменение 115
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 Член 13
Доклади за изпълнението Доклади за изпълнението

1. До 30 април 2016 г. и до 30 април
всяка следваща година до 2022 г. 
включително управляващият орган 
представя на Комисията годишен 
доклад в съответствие с член 44, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Представеният през 
2016 г. доклад обхваща финансовата 
2014 и 2015 г. и периода от началната 
дата за допустимост на разходите до 
31 декември 2013 г.

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2022 г. 
включително управляващият орган 
представя на Комисията годишен 
доклад в съответствие с член 44, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Представеният през 
2016 г. доклад обхваща финансовата 
2014 и 2015 г. и периода от началната 
дата за допустимост на разходите до
31 декември 2013 г.1

1a. За докладите, предадени през 
2017 г. и 2019 г., крайният срок, 
упоменат в параграф 1, е 30 юни.

2. Годишните доклади за изпълнението 
съдържат информация за:

2. Годишните доклади за изпълнението 
съдържат информация за:

a) изпълнението на програмата за 
сътрудничество в съответствие с 
член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР];

a) изпълнението на програмата за 
сътрудничество в съответствие с 
член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР];

б) напредъка по подготовката и 
изпълнението на основните проекти и 
съвместните планове за действие.

б) ако е необходимо — напредъка по 
подготовката и изпълнението на 
основните проекти и съвместните 
планове за действие.

3. Годишните доклади за изпълнението, 
представени през 2017 и 2019 г., 
съдържат изложение и оценка на 
изискваната информация по член 44, 
параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], информацията, 
посочена в параграф 2, както и 
информация за:

3. Годишните доклади за изпълнението, 
представени през 2017 и 2019 г., 
съдържат изложение и оценка на 
изискваната информация по член 44, 
параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] и информацията, 
посочена в параграф 2, както и 
информация за елементите, посочени 
в букви в), е) и з) по-долу, и може, в 
зависимост от съдържанието и 
целите на програмите за 
сътрудничество, да се добави 
информация относно останалите 
елементи, посочени по-долу:

a) напредъка по изпълнението на a) напредъка по изпълнението на 
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интегрирания подход за териториално 
развитие, включително устойчиво 
градско развитие и водено от 
общностите местно развитие в рамките 
на оперативната програма;

интегрирания подход за териториално 
развитие, включително устойчиво 
градско развитие и водено от 
общностите местно развитие в рамките 
на програмата за сътрудничество;

б) напредъка по изпълнението на 
действия, целящи да повишат 
капацитета на органите и 
бенефициерите да администрират и да 
използват ЕФРР;

б) напредъка по изпълнението на 
действия, целящи да повишат 
капацитета на органите и 
бенефициерите да администрират и да 
използват ЕФРР;

ба) когато е целесъобразно, приноса 
към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

в) напредъка по изпълнението на плана 
за оценка и предприетите действия във 
връзка с констатациите от извършените 
оценки;

в) напредъка по изпълнението на плана 
за оценка и предприетите действия във 
връзка с констатациите от извършените 
оценки;

г) предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминация, включително
достъпност за хора с увреждания, както 
и създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в оперативната 
програма и операциите;

г) предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за насърчаване 
недискриминация, особено достъпност 
за хора с увреждания, както и 
създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в програмата за 
сътрудничество и операциите;

д) предприетите действия за 
насърчаване на устойчивото развитие;

д) предприетите действия за 
насърчаване на устойчивото развитие;

е) резултатите от осъществените мерки 
за информация и публичност, 
предвидени в комуникационната 
стратегия;

е) резултатите от осъществените мерки 
за информация и публичност, 
предвидени в комуникационната 
стратегия;

ж) когато е целесъобразно, напредъка 
по изпълнението на действия в областта 
на социалните иновации;

ж) напредъка по изпълнението на 
действия в областта на социалните 
иновации;

з) участието на партньорите в 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на програмата за сътрудничество.

з) участието на партньорите в 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на програмата за сътрудничество.

4. Годишните доклади за изпълнението 
и окончателният доклад се съставят 
съгласно образци, приети от Комисията 
чрез актове за изпълнение. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

4. Годишните доклади за изпълнението 
и окончателният доклад се съставят 
съгласно образци, приети от Комисията 
чрез актове за изпълнение. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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консултиране, посочена в член 30, 
параграф 2.

консултиране, посочена в член 143 от 
Регламент (ЕС) № [...]/2012 [РОР].

______________
1При спазване на привеждането в 
съответствие с резултатите от 
дискусиите по РОР, член 101.

Or. en

Изменение 116
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР]. За базовите им 
стойности се задава нула и се 
определят количествени цели с 
натрупване за 2022 г. Показатели за 
крайните продукти по отделните 
програми:

1. Общите показатели за изпълнение, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент, показателите за 
резултатите по отделните програми, 
както и когато е уместно, 
показателите за изпълнение по 
отделните програми, се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 7, параграф 2, буква б), 
подточки ii) и iv) от настоящия
регламент.

за базовите стойности се задава нула и
се определят количествени цели с 
натрупване за 2022 г. Показатели за 
резултатите по отделните 
програми:

2. По отношение на общите 
показатели за изпълнение и на 
показателите за изпълнение по 
отделните програми за базовите 
стойности се задава нула. 
Кумулативните количествено 
определени целеви стойности за тези 
показатели се определят за 2022 г.

базовите стойности се определят въз 
основа на последните налични данни и 
се определят цели за 2022 г., които
могат да имат количествено или 
качествено изражение.

3. По отношение на показателите за 
резултатите по отделните програми, 
които са свързани с инвестиционните 
приоритети, за базовите стойности се
използват последните налични данни и 
се определят цели за 2022 г. Целите
могат да имат количествено или 
качествено изражение.
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4. Комисията е оправомощена да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 29, за да измени списъка на 
общите показатели за изпълнение в 
приложението към настоящия 
регламент с цел да извърши корекции, 
когато е обосновано, за осигуряване на 
ефективната оценка на напредъка 
при изпълнението на програмата.

Or. en

Изменение 117
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите за операции, свързани с 
дейности за популяризация и 
изграждане на капацитет, могат да се 
извършват на територия извън частта на 
програмния район в Съюза, при 
положение че бъдат изпълнени 
условията, посочени в параграф 2, 
буква а) и параграф 2, буква в).

3. Разходите за операции, свързани с
техническа помощ или дейности за 
популяризация и изграждане на 
капацитет, могат да се извършват на 
територия извън частта на програмния 
район в Съюза, при положение че бъдат 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 2, буква а) и параграф 2, 
буква в).

Or. en

Изменение 118
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на програмата 
за сътрудничество изпълнява функциите
на управляващ орган и на 
сертифициращ орган, предвидени в

1. Управляващият орган на програмата 
за сътрудничество изпълнява 
функциите, предвидени в член 114 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], без 
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членове 114—115 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 от настоящия член.

2. Управляващият орган създава 
съвместен секретариат след проведени 
консултации с държавите-членки и 
третите държави, участващи в 
програмата за сътрудничество. 

2. Управляващият орган създава 
съвместен секретариат след проведени 
консултации с държавите-членки и 
третите държави, участващи в 
програмата за сътрудничество. 

Съвместният секретариат подпомага 
управляващия орган и мониторинговия 
комитет за изпълнението на функциите 
им. Съвместният секретариат също така 
предоставя информация на потенциални 
бенефициери за възможности за 
финансиране по програмите за 
сътрудничество и подпомага 
бенефициерите при изпълнението на 
операциите.

Съвместният секретариат подпомага 
управляващия орган и мониторинговия 
комитет за изпълнението на функциите 
им. Съвместният секретариат също така 
предоставя информация на потенциални 
бенефициери за възможности за 
финансиране по програмите за 
сътрудничество и подпомага 
бенефициерите при изпълнението на 
операциите.

3. В случаите, когато управляващият 
орган е ЕГТС, управляващият орган 
извършва проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] за целия програмен 
район.

3. В случаите, когато управляващият 
орган е ЕГТС, проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] се извършват от 
или под отговорността на 
управляващия орган поне за тези 
държави членки и третите държави, 
от които има членове, участващи в 
ЕГТС.

4. Когато управляващият орган не може 
да извършва проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] в целия програмен 
район, всяка държава членка или трета 
държава определя отговорен орган или 
лице, което отговаря за извършването на 
такива проверки на бенефициерите на 
нейна територия („контрольор/и“).

4. Когато управляващият орган не 
извършва проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] в целия програмен 
район или когато проверките не се 
извършват от или под 
отговорността на управляващия 
орган за тези държави и трети 
страни, от които има членове, 
участващи в ЕГТС в съответствие с 
параграф 3, всяка държава членка или 
трета държава, приела поканата за 
участие в програмата за 
сътрудничество, определя отговорен 
орган или лице, което отговаря за 
извършването на такива проверки на 
бенефициерите на нейна територия
(„контрольор/и“). Във връзка с това 
управляващият орган се уверява, че 
разходите на всеки бенефициер, 
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участващ в дадена операция, са били 
проверени от определения 
контрольор. Всяка държава членка 
прави необходимото разходите да 
могат да бъдат проверявани в срок от 
три месеца от подаването на 
документите от страна на 
бенефициера.

По възможност за контрольори се 
определят същите органи, които 
отговарят за извършването на такива 
проверки по оперативните програми по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ или, когато участват трети 
държави, за извършването на 
съпоставими проверки по 
инструментите на външната политика 
на Съюза.

За контрольори може да се определят 
същите органи, които отговарят за 
извършването на такива проверки по 
оперативните програми по цел
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ или, когато участват трети 
държави, за извършването на 
съпоставими проверки по 
инструментите на външната политика 
на Съюза.

Всяка държава членка или трета
държава отговаря за проверките, които 
се извършват на нейна територия.

Всяка държава членка или — след като 
е приела поканата за участие в 
програмата за сътрудничество —
третата държава отговаря за 
проверките, които се извършват на 
нейна територия.

В случаите, когато предоставянето на 
съфинансирани продукти или услуги 
може да се провери само по отношение 
на цялата операция, проверката се 
извършва от управляващия орган или от 
контрольора на държавата членка, в 
която се намира водещият бенефициер.

В случаите, когато предоставянето на 
съфинансирани продукти или услуги 
може да се провери само по отношение 
на цялата операция, проверката се 
извършва от управляващия орган или от 
контрольора на държавата членка, в 
която се намира водещият бенефициер.

Or. en

Изменение 119
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Отмяна на поети задължения
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С дерогация от член 127, параграф 1, 
първа алинея, но без да се засягат 
разпоредбите на член 127, параграф 4 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], 
Комисията отменя всяка част от 
сумата за дадена програма за 
сътрудничество, изчислена в 
съответствие с втора алинея на 
същия член, която не е била 
използвана за плащане на 
първоначалното или годишното 
предварително финансиране, 
междинните плащания и годишното 
салдо до 31 декември на третата 
финансова година след годината, през 
която е било поето бюджетното 
задължение по програмата за 
сътрудничество, или за която не е 
било изпратено заявление за плащане 
в съответствие с член 126, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 120
Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 15, параграф 4 
и член 17, параграф 1, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на
настоящия регламент.

3. Делегирането на правомощия,
посочено в член 17, параграф 1, може да
бъде оттеглено по всяко време от 

3. Делегирането на правомощия
посочено в член 15, параграф 4 и
член 17, параграф 1 може да бъде 
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Европейския парламент или от Съвета. оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
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 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 1, влиза 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 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en


