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Изменение 389
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски райони,
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и региони, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия. 
Член 175 от Договора изисква Съюзът 
да подкрепя осъществяването на тези 
цели чрез действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони
или острови, обръща се специално
внимание на селските райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и региони, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
между които най-отдалечените 
региони, най-северните региони с 
много ниска гъстота на населението 
и островните, трансграничните и 
планинските региони. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Or. en
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Изменение 390
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Регламент (ЕС) № [...]/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза 1 определя общите принципи по 
отношение на прилагането на 
годишния бюджет на Съюза. Поради 
това е необходимо да се осигури 
съгласуваност между този регламент 
и разпоредбите на настоящия 
регламент.
___________
1 ОВ L ...

Or. en

Изменение 391
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки следва да осъществят 
постигането на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, като 
същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза и 
намаляват регионалните различия.

(2) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки следва да осъществят 
постигането на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, като 
същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза и 
намаляват регионалните различия. 
Политиката на сближаване играе 
основна роля за постигането на 
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целите на ЕС за 2020 г., като добрата 
и независима политика на 
сближаване е предпоставка за 
успешно прилагане на стратегията.

Or. en

Изменение 392
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
допълнително финансиране, което да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора.

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални ефективни 
мерки, както и от достатъчно
допълнително финансиране, което да 
вземе предвид отдалечеността, 
изолираността, структурната 
социална и икономическа обстановка 
и да компенсира неблагоприятните 
условия, причинени от факторите, 
посочени в член 349 от Договора.

Or. en

Изменение 393
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 

(9) За споразумението за партньорство 
и съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и други имащи отношение 
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представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

структури, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на околната 
среда, неправителствените организации 
и организациите, отговарящи за 
утвърждаване на социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и недискриминацията, както 
и — по целесъобразност —
обединения на такива органи, 
структури и организации. Целта на 
това партньорство е да се спазват 
принципите на многостепенното 
управление, но също и да се зачитат 
субсидиарността и 
пропорционалността, характерните 
особености на различните правни и 
институционални рамки на 
държавите членки, както и да се
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Държавите членки следва да
откроят най-представителните 
имащи отношение партньори, сред 
които трябва да фигурират 
институциите, организациите и 
групите, които могат да повлияят на 
подготовката или да бъдат засегнати 
от подготовката и изпълнението на 
програмите. В това отношение 
държавите членки могат също да 
набележат по целесъобразност като 
имащи отношение партньори и 
обединения на организации, които са 
асоциации, федерации и конфедерации 
на съответните местни, регионални 
и градски органи или други структури 
в съответствие с приложимото 
национално право и практика. 
Комисията е оправомощена да приеме 
делегиран акт, с който да уреди
кодекс на поведение, за да улесни 
държавите членки в изпълнението на 
партньорството с цел да гарантира 
последователното участие на 
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имащите отношение партньори в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на
споразуменията за партньорство и 
програмите. Приетият делегиран акт 
в никакъв случай и по никакъв начин 
не следва да се тълкува като акт с 
обратно действие, нито да бъде 
основа за установяване на 
нередности, които да водят до 
финансови корекции. Приетият 
делегиран акт следва да не влиза в 
сила преди деня на приемането му 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Приетият делегиран акт 
следва да предоставя на държавите 
членки възможността да определят 
най-подходящите условия и ред за 
изпълнение на партньорството в 
съответствие със своите правни и 
институционални рамки и 
национални и регионални области на
компетентност, при условие че се 
постигат целите на делегирания акт, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 394
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава
равенството между тях, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, 

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове да се стреми 
да премахва неравнопоставеността 
между жените и мъжете и да 
гарантира равенството между тях както 
посредством последователно 
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религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.

включване на свързаните с пола 
аспекти при изготвянето на 
програмите, така и чрез конкретни 
мерки в съответствие със 
стратегията на ЕС за равенство 
между жените и мъжете. При 
изпълнението ЕС следва да се стреми 
и да се противопоставя на 
дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, член 10 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и член 21 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 395
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора. В съответствие с 
амбицията поне 20 % от бюджета на 
Съюза да бъдат предоставяни за цели 
във връзка с изменението на климата 
държавите членки следва да 
предоставят информация относно 
подкрепата за такива цели, като 
използват методология, приетата от 
Комисията чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове следва да се осъществяват в 
рамките на устойчивото развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на 
околната среда, както е предвидено в 
членове 11 и 191, параграф 1 от 
Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“. С 
оглед на това, в съответствие с 
амбицията поне 20 % от бюджета на 
Съюза да бъдат предоставяни за цели 
във връзка с изменението на климата 
държавите членки следва да 
предоставят информация относно 
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подкрепата за такива цели, като 
използват методология, основана на 
категориите мерки за намеса, приети
от Комисията чрез акт за изпълнение.

Or. en

Изменение 396
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели. Точният обхват на 
всеки от фондовете по ОСР се 
определя в правилата за отделните 
фондове и може да бъде ограничен само 
до някои от тематичните цели, 
определени в настоящия регламент.

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели, които оставят 
достатъчно възможност за 
гъвкавост с цел посрещане на 
конкретните нужди на регионите и 
адекватно реагиране спрямо тях. 
Точният обхват на всеки от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове следва да се 
определя в правилата за отделните
фондове и може да бъде ограничен само 
до някои от тематичните цели, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 397
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел максимално да се увеличи 
приносът на фондовете по ОСР и да се 
предоставят ясни стратегически насоки
за процеса на програмиране на ниво 
държави членки и региони, следва да 
бъде установена обща стратегическа 
рамка. Общата стратегическа рамка 
следва да улесни секторната и 
териториалната координация на 
интервенциите на Съюза, 
осъществявани в рамките на фондовете 
по ОСР, с други имащи отношение 
политики и инструменти на Съюза.

(14) С цел максимално да се увеличи 
приносът на европейските структурни 
и инвестиционни фондове и да се 
предоставят водещи стратегически 
принципи за улесняване на процеса на 
програмиране на ниво държави членки и 
региони, следва да бъде установена 
обща стратегическа рамка. Общата 
стратегическа рамка следва също така 
да улесни секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, с други 
имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза, в 
съответствие с определените в 
Договора цели и с целите на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се вземат 
предвид основните териториални 
предизвикателства. Общата 
стратегическа рамка следва да бъде 
изложена в приложение към 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 398
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определя средствата за 
постигане на последователност и 
съгласуваност с икономическите 
политики на държавите членки и на 
Съюза, механизмите за координация 

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определя механизмите 
на приноса на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове към целите на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
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между фондовете по ОСР, както и с 
други имащи отношение политики и 
инструменти на ЕС, хоризонталните 
принципи и междусекторните цели на 
политиките, механизмите за 
преодоляване на териториалните 
предизвикателства, примерните 
действия с висока добавена стойност 
на европейско равнище и 
съответните принципи за 
изпълнение, както и приоритетите за 
сътрудничество.

и приобщаващ растеж, средствата за
преодоляване на основните 
териториални предизвикателства и 
за насърчаване на интегрираното 
използване на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, хоризонталните принципи и 
междусекторните цели на политиките, 
както и средствата за координация с 
други имащи отношение политики и 
дейности за сътрудничество на Съюза.

Or. en

Изменение 399
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки и регионите 
все по-често се изправят пред 
предизвикателства във връзка с 
въздействието на глобализацията, 
съображенията относно околната 
среда и енергетиката, застаряването 
на населението и демографските 
промени, технологичните промени и 
изискванията за иновации, както и 
социалното неравенство. Поради 
сложната същност и взаимната 
свързаност на тези 
предизвикателства, подпомаганите 
от европейските структурни и 
инвестиционни фондове решения 
следва да са интегрирани, 
многосекторни и многоизмерни. Във 
връзка с това и с цел увеличаване на 
ефективността и ефикасността на 
политиките, следва да има 
възможност за комбиниране на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в общи 



PE514.636v02-00 12/87 AM\941563BG.doc

BG

пакети, изготвени специално за да 
отговорят на конкретните 
териториални нужди.

Or. en

Изменение 400
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Съчетанието между 
намаляването на работещото 
население и увеличаването на дела на 
пенсионерите спрямо общата 
численост на населението, както и 
проблемите, свързани с 
териториалното разпределение на 
населението, ще продължат да 
оказват натиск, наред с другото, 
върху структурите на държавите 
членки за образование и социално 
подпомагане, а оттам и върху 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза. 
Адаптирането към тези демографски 
промени представлява едно от 
основните предизвикателства пред 
държавите членки и регионите в 
следващите години и като такова 
следва да бъде взето предвид в особено 
голяма степен, що се отнася до най-
засегнатите от демографски промени 
региони.

Or. en

Изменение 401
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство.
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори, посочени в член 5 от 
настоящия регламент, и в диалог с 
Комисията — споразумение за 
партньорство. Споразумението за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигане на целите на 
Съюза чрез програмирането на
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. В 
споразумението за партньорство 
следва да се предвидят механизми, 
които да гарантират 
съгласуваността със стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и с 
мисиите на отделните фондове 
съгласно техните основани на 
Договора цели, механизми за 
осигуряване на ефективно изпълнение 
и разпоредби за принципа на 
партньорство и интегриран подход 
към териториалното развитие.

Or. en

Изменение 402
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
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гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да 
бъдат определени предварителни 
условия с цел да се гарантира, че са 
налице рамковите условия, необходими 
за ефективно използване на подкрепата 
на Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични
национални и регионални потребности
за устойчиво развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Дадено предварително условие
следва да се прилага само ако има 
пряка връзка и въздействие върху 
ефективното изпълнение на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Комисията 
следва да оценява информацията, 
предоставена от държавите членки, 
относно изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
нейната оценка на споразумението за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове.

Or. en

Изменение 403
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
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2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Поради разнообразието на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
принципното участие на множество 
държави в тях за тези програми 
следва да няма резерв за изпълнение. В 
случаи, когато изоставането в 
постигането на етапните цели или 
на целите е значително, Комисията 
следва да може да спре плащанията 
към програмата или — в края на 
периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

2019 г. В случаи, когато в резултат 
от извършен преглед на изпълнението 
са налице доказателства, че 
определен приоритет не е успял да 
постигне етапните цели, посочени в 
рамката на изпълнението, Комисията 
следва да призове държавата членка 
да предложи изменения в 
съответната програма и ако 
съответната държава членка не 
реагира по задоволителен начин в 
рамките на 3 месеца, Комисията 
следва да може да спре изцяло или 
частично дадено междинно плащане 
по приоритет на програмата, с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно. 
Спирането следва да се отменя 
веднага щом държавата членка 
предприеме необходимото действие.

Or. en

Изменение 404
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) След заключенията на 
заседанието на Европейския съвет 
от 28 и 29 юни 2012 г., публичните 
разходи на държавите членки, 
определени за съфинансиране на 
програмите, финансирани от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, не следва да 
се вземат предвид при изчисляването 
на дефицита на съответната 
държава членка.

Or. en
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Изменение 405
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да започва 
с изменения в договора за партньорство 
и програмите с цел подкрепа на 
препоръките на Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на европейските 
структурни и инвестиционни
фондове почива на солидни 
икономически политики и че 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат, ако е 
необходимо, да бъдат пренасочени към 
работа по икономическите проблеми, с 
които се сблъсква дадена държава. 
Разпоредбите относно условията, 
произтичащи от Пакта за 
стабилност и растеж, следва да се 
прилагат за КФ във връзка с 
изпълнението на условията за 
икономическо управление. Този процес 
следва да бъде постепенен и да започва 
с изменения в споразумението за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета за 
работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности.
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държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. en

Изменение 406
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира 
съсредоточаване върху изпълнението 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж за всички 
програми следва да бъдат определени 
общоприложими елементи. С цел да 
се гарантира съгласуваността на 
уредбата за програмирането на 
фондовете по ОСР следва да се
хармонизират процедурите за 
приемането и изменението на 
програмите. Програмирането следва да 
осигури съгласуваността с общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство, координацията на 
фондовете по ОСР между тях самите, 
както и с другите съществуващи 
финансови инструменти и с 
Европейската инвестиционна банка.

(20) Европейските структурни и 
инвестиционни фондове следва да се 
изпълняват чрез програми, обхващащи 
периода на програмиране в 
съответствие със споразумението за 
партньорство. Програмите следва да 
се изготвят от държавите членки по 
прозрачни процедури, в съответствие 
с институционалната и правната 
рамка на всяка държава членка. 
Държавите членки и Комисията 
следва да си сътрудничат, за да 
осигурят координация и 
съгласуваност на уредбата на 
програмирането на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. Тъй като съдържанието на 
програмите е тясно свързано със 
съдържанието на споразумението за 
партньорство, програмите следва да 
се подават най-късно до три месеца 
от подаването на споразумението за 
партньорство. Следва да се предвиди 
по-дълъг срок за подаването на 
програмите за европейско 
териториално сътрудничество, за да 
се отчете участието на множество 
държави в тези програми. По-
специално, следва да се разграничават 
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основите елементи на 
споразумението за партньорство и 
програмите, които следва да са 
уредени в решение на Комисията, и 
другите елементи, които не са 
обхванати от съответното решение 
на Комисията и могат да се изменят 
в рамките на отговорността на 
държавата членка. Програмирането 
следва да осигури съгласуваността с 
общата стратегическа рамка и 
споразумението за партньорство, 
координацията между европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, както и с другите 
съществуващи финансови инструменти 
и с приноса на Европейската 
инвестиционна банка, ако има такива.

Or. en

Изменение 407
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) С цел извличане на оптимална 
добавена стойност от инвестициите, 
финансирани изцяло или частично от 
общия бюджет на Съюза в областта 
на научните изследвания и 
иновациите, ще се търсят 
взаимодействия по-специално между 
действието на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове и програмата
„Хоризонт 2020“, като се отчитат 
техните различни цели. Основните 
механизми за постигане на тези 
единодействия ще бъдат 
признаването на единни ставки за 
допустимите разходи по програма 
„Хоризонт 2020“ за сходни операции и 



AM\941563BG.doc 19/87 PE514.636v02-00

BG

бенефициери и възможността за един 
и същ проект да се съчетава 
финансиране от различни 
инструменти на Съюза за една и съща 
операция, включително от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и програма 
„Хоризонт 2020“, като същевременно 
се избягва двойното финансиране. С 
цел укрепване на капацитета за 
научни изследвания и иновации на 
националните и регионалните 
участници и постигане на целта за 
изграждане на „стълба към 
върховите постижения“ в по-слабо 
развитите региони, следва да се 
развиват тесни взаимодействия 
между европейските структурни и 
инвестиционни фондове и програмата
„Хоризонт 2020“ по всички имащи 
отношение приоритети на 
програмата.

Or. en

Изменение 408
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
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местно развитие, като бъдат заложени 
общоприложими правила и тясно 
сътрудничество за всички фондове по 
ОСР. Отговорността за изпълнението на 
местните стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на местни 
групи за действие, които представляват 
интересите на общността.

местно развитие, като бъдат заложени 
общоприложими правила и тясно 
сътрудничество за всички европейски 
структурни и инвестиционни 
фондове. Ръководеното от 
общността местно развитие следва 
да отчита местните потребности и 
потенциал, както и съответните 
социални и културни 
характеристики. Отговорността за 
изпълнението на местните стратегии за 
развитие следва принципно да бъде 
възложена на местни групи за действие, 
които представляват интересите на 
общността.

Or. en

Изменение 409
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Подробните механизми за 
определяне на областите и 
населението, обхванати от 
стратегиите, следва да се посочват в 
съответните програми съгласно 
правилата за конкретния фонд.

Or. en

Изменение 410
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Финансовите инструменти стават (22) Финансовите инструменти стават 
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все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа.

все по-важни заради лостовия си ефект 
върху европейските структурни и 
инвестиционни фондове, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тяхната способност да 
гарантират револвиращ поток от 
финансови средства за стратегически 
инвестиции за подпомагане на 
дългосрочни, устойчиви инвестиции и 
повишаване на потенциала за растеж 
на Съюза. Предоставянето на 
безвъзмездни средства трябва винаги 
да се запазва като вариант и лицата, 
действащи по места, трябва да 
носят отговорност за прилагане на 
комбинацията от финансиране, която 
най-добре отговаря на регионалните 
потребности.

Or. en

Изменение 411
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за 
разходоефективен отговор на специални 
пазарни нужди в съответствие с целите 
на програмите и не следва да изместват 
частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за 
подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на
предварителен анализ.

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, следва да се използват за 
разходоефективен отговор на специални 
пазарни нужди, и по-специално за 
реакция в случай на пазарни 
несъвършенства или неоптимални 
инвестиции, в съответствие с целите на 
програмите и следва да не изместват 
частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за 
подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на
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предварителна оценка.

Or. en

Изменение 412
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Финансовите инструменти следва 
да бъдат разработвани и прилагани така, 
че да се насърчава значително участие 
от страна на инвеститорите и 
финансовите институции от частния 
сектор на основата на целесъобразно 
поделяне на риска. За да бъдат 
достатъчно привлекателни за частния 
сектор, финансовите инструменти 
трябва да се разработват и прилагат 
гъвкаво. Поради това управляващите 
органи следва да вземат решение кои са 
най-подходящите форми за прилагане 
на финансови инструменти за отговор 
на специфичните потребности на 
целевите региони в съответствие с 
целите на съответната програма.

(24) Финансовите инструменти следва 
да бъдат разработвани и прилагани така, 
че да се насърчава значително участие 
от страна на инвеститорите и 
финансовите институции от частния 
сектор на основата на целесъобразно 
поделяне на риска. За да бъдат 
достатъчно привлекателни за частния 
сектор, финансовите инструменти 
трябва да бъдат опростени, 
каталитични, револвиращи и да се 
разработват и прилагат гъвкаво. Поради 
това управляващите органи следва да 
вземат решение кои са най-подходящите 
форми за прилагане на финансови 
инструменти за отговор на 
специфичните потребности на целевите 
региони в съответствие с целите на 
съответната програма.

Or. en

Изменение 413
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) С цел да се отчете 
възстановимия характер на 
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помощта, предоставяна чрез 
финансови инструменти и с оглед на 
съответствието с пазарните 
практики, помощта от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, предоставяна на крайните 
получатели под формата на 
капиталови или сходни на тях 
инвестиции, заеми или гаранции, или 
други инструменти за споделяне на 
риска, би могла да покрива 
извършените от крайните 
получатели инвестиции в тяхната 
цялост, без да се прави разграничение 
за разходите във връзка с ДДС. 
Съответно само в случаите, когато 
финансовите инструменти се 
съчетават с безвъзмездно отпуснати 
средства, начинът, по който е 
отчетен ДДС на равнището на 
крайния получател, ще се взема 
предвид при определяне на 
допустимостта на разходите във 
връзка с безвъзмездно отпуснатите 
средства.

Or. en

Изменение 414
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
провеждат мониторинг на програмите с 
цел провеждане на преглед на 
изпълнението и напредъка в 
постигането на целите на оперативните 
програми. За целта следва да бъдат 
сформирани мониторингови комитети, а 
съставът и функциите им определени за 
фондовете по ОСР. Биха могли да 
бъдат сформирани съвместни 

(28) Държавите членки следва да 
провеждат мониторинг на програмите с 
цел провеждане на преглед на 
изпълнението и напредъка в 
постигането на целите на оперативните 
програми. За целта следва да бъдат 
сформирани мониторингови комитети, а 
съставът и функциите им определени за 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Биха могли 
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мониторингови комитети, които да 
улеснят координацията между 
фондовете по ОСР. С цел да се 
гарантира ефективността 
мониторинговите комитети следва да 
могат да излизат с препоръки към
управляващите органи относно 
изпълнението на програмата и да следят 
действията, предприети като следствие 
от техните препоръки.

да бъдат сформирани съвместни 
мониторингови комитети, които да 
улеснят координацията между 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. С цел да се 
гарантира ефективността 
мониторинговите комитети следва да 
могат да излизат с препоръки към 
управляващите органи относно 
изпълнението на програмата и 
начините за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите, и да следят 
действията, предприети като следствие 
от техните препоръки.

Or. en

Изменение 415
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С оглед на това Комисията да следи 
напредъка в постигането на целите на 
Съюза, държавите членки следва да 
подават доклади за напредъка по 
изпълнението на техните договори за 
партньорство. Въз основа на тези 
доклади Комисията следва да изготви 
през 2017 и 2019 г. стратегически 
доклад за напредъка.

(31) С оглед на това Комисията да следи 
напредъка в постигането на целите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и за намаляване 
на различията, държавите членки 
следва да подават доклади за напредъка 
по изпълнението на техните 
споразумения за партньорство. Въз 
основа на тези доклади Комисията 
следва да изготви през 2017 и 2019 г. 
стратегически доклад за напредъка.

Or. en

Изменение 416
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от 
фондовете по ОСР с цел да се повиши 
качеството на изпълнението и 
разработването на програми и да се 
определи въздействието на програмите 
спрямо целите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и спрямо БВП и 
безработицата, където е приложимо. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове с цел да се 
повиши качеството на изпълнението и 
разработването на програми и да се 
определи въздействието на програмите 
спрямо целите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и спрямо БВП, 
регионалните и местните 
потребности, целите във връзка с 
климата и безработицата и 
равенството между половете, където 
е приложимо. В това отношение следва 
да бъдат определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Or. en

Изменение 417
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Органът, отговорен за подготовката 
на програма, следва да изготви план за 
оценка. По време на периода на 
програмиране управляващите органи 
следва да извършват оценки с цел 
определяне на ефективността и 
въздействието на отделните програми. 
Мониторинговият комитет и Комисията 
следва да бъдат информирани за 
резултатите от оценките с цел 
улесняване на управленските решения.

(34) Органът, отговорен за подготовката 
на програма, следва да изготви план за 
оценка. По време на периода на 
програмиране управляващите органи 
следва да гарантират, че се извършват 
оценки с цел определяне на 
ефективността и въздействието на 
отделните програми. Мониторинговият 
комитет и Комисията следва да бъдат 
информирани за резултатите от 
оценките с цел улесняване на 
управленските решения.
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Or. en

Изменение 418
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъдат направени 
последващи оценки с цел да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
фондовете по ОСР и тяхното 
въздействие върху общите цели на
фондовете по ОСР и стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

(35) Следва да бъдат направени 
последващи оценки с цел да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и тяхното 
въздействие върху общите цели и 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, в 
съответствие с целите на 
съответните водещи програми, 
приноса за задоволяване на 
регионалните и местните 
потребности, както и конкретните 
изисквания, установени с правилата 
за отделните фондове. За всеки от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове Комисията 
следва да изготви обобщаващ доклад, 
в който се посочват основните 
заключения от последващите оценки.

Or. en

Изменение 419
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на интервенцията на фондовете по 

(41) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на интервенцията на европейските 
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ОСР, следва да се предвидят 
разпоредби, които да гарантират 
дългосрочността на инвестициите в 
предприятия и инфраструктура и 
предотвратяване използването на 
фондовете по ОСР за неправомерни 
облаги. Опитът показва, че периодът 
от пет години е подходящ като 
минимален период, който да бъде 
прилаган, с изключение на случаите, 
при които правилата за държавните 
помощи предвиждат различен период. 
Целесъобразно е действията, 
подкрепяни от ЕСФ, и тези, в които 
няма производствени инвестиции или 
инвестиции в инфраструктура, да бъдат 
освободени от общото изискване за 
дълготрайност, освен ако такива 
изисквания не произтичат от 
приложими правила за държавните 
помощи, като бъде изключен и 
приносът от и за финансови 
инструменти.

структурни и инвестиционни 
фондове, следва да се предвидят 
разпоредби, които да гарантират 
дългосрочността на инвестициите в 
предприятия и инфраструктура и 
предотвратяване използването на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове за 
неправомерни облаги. Счита се, че 
периодът от пет години е подходящ като 
период, който да бъде прилаган, с 
изключение на случаите, при които 
правилата за държавните помощи 
предвиждат различен период. Освен 
това се счита, че когато става въпрос 
за операции, включващи инвестиции в 
инфраструктура или производствени 
инвестиции, тези операции следва да 
възстановяват приноса от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, ако в срок от 
10 години от крайното плащане към 
бенефициера производствената 
дейност бъде преместена извън 
Съюза. Целесъобразно е действията, 
подкрепяни от ЕСФ, и тези, в които 
няма производствени инвестиции или 
инвестиции в инфраструктура, да бъдат 
освободени от общото изискване за 
дълготрайност, освен ако такива 
изисквания не произтичат от 
приложими правила за държавните 
помощи, като бъде изключен и 
приносът от и за финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 420
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 41a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) При оценката на големите 
проекти за производствени 
инвестиции Комисията следва да 
разполага с цялата необходима 
информация, за да прецени дали 
финансовият принос от фондовете 
няма да доведе до значителна загуба 
на работни места в съществуващите 
обекти в рамките на Европейския 
съюз, с цел да се гарантира, че 
финансирането от Общността не 
подкрепя делокализацията в 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 421
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на 
интервенциите от програмите. С цел да 
бъде засилена ефективността на 
контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
управляващия орган.

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление, на 
съответното териториално равнище 
при съблюдаване на тяхната 
институционална, правна и 
финансова уредба и при спазване на 
настоящия регламент и на правилата 
за отделните фондове, държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на 
интервенциите от програмите. С цел да 
бъде засилена ефективността на 
контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
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управляващия орган.

Or. en

Изменение 422
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се предоставят 
предварителни гаранции относно 
организацията и устройството на 
основните системи за управление и 
контрол държавите членки следва да 
определят акредитиращ орган, който 
да отговаря за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващите и контролните 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 423
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Плащането за предварително 
финансиране при старта на програмите 
гарантира, че държавата членка има 
средствата да оказва подкрепа на 
бенефициерите при изпълнението на 
програмата още от момента на 
приемане на програмата. Поради това 
следва да бъдат предвидени разпоредби 
за първоначални суми за предварително 
финансиране от фондовете по ОСР. 
Първоначалното предварително 

(47) Плащането за предварително 
финансиране при старта на програмите 
гарантира, че държавата членка има 
средствата и да оказва предварителна
подкрепа на бенефициерите от 
началото на изпълнението на 
програмата, като им обезпечава 
финансова устойчивост за 
осъществяване на предвидените 
инвестиции. Поради това следва да 
бъдат предвидени разпоредби за 
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финансиране следва да бъде изцяло 
уравнено към момента на приключване 
на програмата.

първоначални суми за предварително 
финансиране от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. Първоначалното 
предварително финансиране следва да 
бъде изцяло уравнено към момента на 
приключване на програмата.

Or. en

Изменение 424
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) С цел да бъдат предпазени 
финансовите интереси на Съюза следва 
да съществуват ограничени във времето 
мерки, които да позволяват на 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити да прекъсва 
плащанията, когато са налице 
доказателства, сочещи значителни 
недостатъци в работата на системата за 
управление и контрол, доказателства за 
нередности във връзка с дадено 
заявление за плащане или не са били 
подадени документи за целите на 
уравняването на сметките.

(48) С цел да бъдат предпазени 
финансовите интереси на Съюза следва 
да съществуват ограничени във времето 
мерки, които да позволяват на 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити да прекъсва 
плащанията, когато са налице 
доказателства, сочещи значителни 
недостатъци в работата на системата за 
управление и контрол, доказателства за 
нередности във връзка с дадено 
заявление за плащане или не са били 
подадени документи за целите на 
проверката и одобрението на 
сметките.

Or. en

Изменение 425
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Необходимо е Комисията, 
държавите членки и регионалните 
органи да гарантират лоялната 
конкуренция на проектите, 
финансирани от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.

Or. en

Изменение 426
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките. Съгласно тази 
рамка акредитираните структури 
следва да представят на Комисията за 
всяка програма декларация за 
управлението, предоставяща гаранции, 
придружена от заверените годишни
счетоводни отчети, обобщен доклад от 
проверките и независимо одитно 
становище и контролен доклад.

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за проверка 
и одобрение на сметките. Съгласно тази 
рамка определените структури следва 
да представят на Комисията за всяка 
програма декларация за управлението, 
предоставяща гаранции, придружена от 
заверените счетоводни отчети, обобщен 
доклад от проверките и независимо 
одитно становище и контролен доклад.

Or. en

Изменение 427
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 52
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Необходими са допълнителни общи 
разпоредби във връзка със 
специфичното функциониране на 
фондовете. По-специално с цел да бъде 
увеличена тяхната добавена стойност и 
да бъде засилен приносът им към 
приоритетите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж функционирането 
на тези фондове следва да бъде 
опростено и концентрирано върху 
целите „Инвестиции за растеж и 
работни места“ и „Европейско 
териториално сътрудничество“.

(52) Необходими са допълнителни общи 
разпоредби във връзка със 
специфичното функциониране на 
фондовете. По-специално с цел да бъде 
увеличена тяхната добавена стойност и 
да бъде засилен приносът им към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и към
приоритетите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж функционирането 
на тези фондове следва да бъде 
опростено и концентрирано върху 
целите „Инвестиции за растеж и 
работни места“ и „Европейско 
териториално сътрудничество“.

Or. en

Изменение 428
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
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гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, да се консолидира 
отбелязаният напредък и да се 
насърчи икономическият растеж и 
социалното сближаване на 
европейските региони, регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—2013 г. е бил под 75 % от 
средния за ЕС—25 за референтния 
период, но чийто БВП на глава от 
населението е нараснал до над 75 % от 
средния за ЕС—27 и регионите с 
определен статут на поетапно 
приключване за периода 2007—2013 г., 
следва да получават поне две трети от 
заделените за тях средства през 2007—
2013 г. Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“. Еднорегионалните 
островни държави, допустими за 
финансиране от Кохезионния фонд 
през 2013 г., и най-отдалечените 
региони, които попадат в 
категорията на регионите в преход и 
по-силно развити региони, следва да 
получат поне четири пети от 
разпределените средства от 
фондовете за периода 2007—2013 г., 
посочени в член 1.

Or. en

Изменение 429
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 

(55) Следва да бъдат определени
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
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получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)5.

получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)5. Следва да 
се обърне специално внимание на
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като регионите 
с много малка гъстота на 
населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони, като се отчита фактът, че 
тези териториални характеристики 
не съответстват непременно на 
категоризацията, предлагана 
понастоящем от класификацията 
NUTS.

Or. en

Изменение 430
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и да се приемат обективни 
критерии за тяхното отпускане на 
регионите и държавите членки. С цел да 
се даде стимул на необходимото 
ускоряване на развитието на 
транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и да се приемат обективни 
критерии за тяхното отпускане на 
регионите и държавите членки. С цел да 
се даде стимул на необходимото 
ускоряване на развитието на 
транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 
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и комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде
Механизъм за свързване на Европа.
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена 
държава членка и сумите, които се 
прехвърлят от Кохезионния фонд на
Механизма за свързване на Европа на
държава членка, следва да бъдат 
ограничени до таван, който ще бъде 
определен, като се отчита 
капацитетът на съответната 
държава членка за усвояване на 
отпуснатите бюджетни кредити. В 
допълнение в съответствие с водещата 
цел за намаляване на бедността е 
необходимо да бъде преориентирана 
схемата за хранителни помощи за най-
уязвимите лица с оглед на 
насърчаването на социалното 
приобщаване и хармоничното развитие 
на Съюза. Предвижда се механизъм, 
който да прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

и комуникационните технологии в 
целия Съюз се създава Механизъм за 
свързване на Европа (МСЕ). Следва да 
се осигури подпомагане от Кохезионния 
фонд за проекти за транспортна 
инфраструктура с европейска 
добавена стойност сред 
предварително определените 
проекти, изброени в приложение 1 на
Регламент (EС) № [...]/2012 за
създаване на механизъм за свързване 
на Европа, което ще се извърши за 
всяка държава членка в съответствие 
с член 84, параграф 4 от настоящия 
регламент. Разпределението на 
средствата от Кохезионния фонд по 
държави членки следва да се спазва 
напълно до 31 декември 2016 г. В 
допълнение в съответствие с водещата 
цел за намаляване на бедността е 
необходимо да бъде преориентирана 
схемата за хранителни помощи за най-
уязвимите лица с оглед на 
насърчаването на социалното 
приобщаване и хармоничното развитие 
на Съюза. Предвижда се механизъм, 
който да прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

Or. en

Изменение 431
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 58
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 432
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 4 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

Or. en

Изменение 433
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 61
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които 
съответстват на тематичните 
цели, да бъде разработена
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на
тези фондове.

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете, за да се засили 
ориентирането към постигане на 
резултати. По-специално е 
необходимо да се определят подробни 
изисквания за съдържанието на 
оперативните програми. Това следва 
да улесни представянето на
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието, за да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението и
да се създаде основа на ефективното и 
ефикасно изпълнение на фондовете.
Като общ принцип всяка 
приоритетна ос следва да обхваща 
една тематична цел, един фонд и една 
категория региони. Когато е 
целесъобразно и за да се увеличи 
ефективността в рамките на един 
тематично съгласуван интегриран 
подход, дадена приоритетна ос може 
да се отнася до повече от една 
категория региони и да съчетава един 
или повече допълнителни 
инвестиционни приоритети от 
ЕФРР, ЕСФ и КФ в рамките на една 
или повече тематични цели.

Or. en

Изменение 434
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) В случаите, когато дадена 
държава членка подготвя само по 
една програма за фонд, което води до 
положение, при което както 
програмите, така и споразумението 
за партньорство се подготвят на 
национално равнище, следва да се 
въведат специални механизми, за да се 
гарантира, че тези документи се 
допълват взаимно.

Or. en

Изменение 435
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 61б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61б) За да се постигне баланс между 
необходимостта от кратки 
оперативни програми, в които се 
определят ясни ангажименти на 
държавите членки, и 
необходимостта да съществува 
възможност за гъвкавост за 
адаптиране към променящите се 
обстоятелства, следва да се 
предвидят процедури, които 
позволяват някои несъществени 
елементи на оперативните програми 
да бъдат коригирани на национално 
равнище без решение на Комисията.

Or. en

Изменение 436
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) С оглед на подобряването на 
комплементарността и опростяване на 
изпълнението следва да бъде възможно 
подкрепата от КФ и ЕФРР да се 
съчетава с подкрепа от ЕСФ в 
съвместни оперативни програми по 
целта за растеж и работни места.

(62) С оглед на по-доброто взаимно 
допълване и опростяване на
изпълнението следва да бъде възможно 
подкрепата от КФ и ЕФРР да се 
съчетава с подкрепа от ЕСФ в 
съвместни оперативни програми по 
целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“.

Or. en

Изменение 437
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Големите проекти представляват 
значителен дял от разходите на Съюза и 
често са от стратегическо значение за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Поради това е 
оправдано операциите със значителен 
мащаб да продължат да подлежат на 
одобряване от Комисията съгласно 
настоящия регламент. С цел да се 
осигури яснота е целесъобразно за целта 
да се даде определение какво е 
съдържанието на един голям проект. 
Комисията следва да има възможността 
също така да откаже подкрепа за голям 
проект, в случаите, в които 
предоставянето на такава подкрепа не е 
мотивирано.

(63) Големите проекти представляват 
значителен дял от разходите на Съюза и 
често са от стратегическо значение за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Поради това е 
оправдано операциите със значителен 
мащаб да продължат да подлежат на 
одобряване от Комисията съгласно 
настоящия регламент. С цел да се 
осигури яснота е целесъобразно за целта 
да се даде определение какво е 
съдържанието на един голям проект. 
Комисията следва да има възможността 
също така да откаже подкрепа за голям 
проект, в случаите, в които 
предоставянето на такава подкрепа не е 
мотивирано. Следва да се определят и 
специални условия за операции, 
изпълнени в рамките на структури за 
публично-частно партньорство.
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Or. en

Изменение 438
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да бъде дадена възможност на 
държавите членки да изпълняват част от 
една оперативна програма, като 
прилагат подход, основан на 
резултатите, е полезно да бъде 
предвиден съвместен план за действие, 
в който да влизат комплекс от действия, 
които да бъдат изпълнени от 
бенефициер с цел принос към целите на 
оперативната програма. С цел да бъде 
опростена и подсилена ориентацията на 
фондовете към резултатите 
управлението на съвместния план за
действие следва да се базира 
изключително и само на съвместно 
договорени етапни цели, крайни 
продукти и резултати, определени в 
решението на Комисията за приемане на 
съвместния план за действие. Контролът 
и одитът на всеки съвместен план за 
действие също следва да се ограничава 
до осъществяването на тези етапни 
цели, крайни продукти и резултати. 
Следователно е необходимо да бъдат 
определени правила за подготовката, 
съдържанието, приемането, 
финансовото управление и контрола на 
съвместните планове за действие.

(64) С цел да бъде дадена възможност на 
държавите членки да изпълняват част от 
една оперативна програма, като 
прилагат подход, основан на 
резултатите, е полезно да бъде 
предвиден съвместен план за действие, 
в който да влизат комплекс от действия 
по даден проект или група от 
проекти, които да бъдат изпълнени от 
бенефициер с цел принос към целите на 
оперативната програма. С цел да бъде 
опростена и подсилена ориентацията на 
фондовете към резултатите 
управлението на съвместния план за 
действие следва да се базира 
изключително и само на съвместно 
договорени етапни цели, крайни 
продукти и резултати, определени в 
решението на Комисията за приемане на 
съвместния план за действие. Контролът 
и одитът на всеки съвместен план за 
действие също следва да се ограничава
до осъществяването на тези етапни 
цели, крайни продукти и резултати. 
Следователно е необходимо да бъдат 
определени правила за подготовката, 
съдържанието, приемането, 
финансовото управление и контрола на 
съвместните планове за действие.

Or. en

Изменение 439
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие следва да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция в рамките на 
определена оперативна програма.

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие, което може се 
допълва от финансова подкрепа от 
ЕЗФРСР или ЕФМДР, може да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция в рамките на 
определена оперативна програма или 
програми.

Or. en

Изменение 440
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 
необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите 
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни.

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 
необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите 
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни. Доколкото 
това предаване включва лични данни, 
следва да се прилагат разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и на Регламент
(ЕО) № 45/2001.
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Or. en

Изменение 441
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на
управляващите органи, така и на 
бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на 
корпоративните комуникации във 
връзка с политическите приоритети 
на Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на 
настоящия регламент.

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите, както и на 
институциите на Съюза и 
консултативните органи. За да се 
осигури по-голяма ефективност в 
комуникацията с широката 
общественост и по-голяма синергия 
между комуникационните действия, 
предприемани по инициатива на 
Комисията, средствата, разпределени за 
комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за повишаване на осведомеността за 
целите на политиката на 
сближаване и нейната роля като 
въпрос от истинско значение за 
гражданите на ЕС.

Or. en

Изменение 442
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация за всички 
оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ широкообхватна и 
леснодостъпна информация за всички 
оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

Or. en

Изменение 443
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, и по-специално 
да се усили мултипликационният ефект 
на средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво на национална 
подкрепа.

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, и по-специално 
да се усили мултипликационният ефект 
на средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво както на публична, 
така и на частна национална 
подкрепа.

Or. en
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Изменение 444
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 74a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74a) Необходимо е да се увеличи 
прозрачността на фондовете, така че 
гражданите да могат да следят как 
средствата на Съюза се използват и 
как са били използвани.

Or. fi

Изменение 445
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Сертифициращият орган следва да 
изготвя и подава до Комисията 
заявления за плащане. Той следва да 
изготвя годишните счетоводни 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.

(76) Сертифициращият орган следва да 
изготвя и подава до Комисията 
заявления за плащане. Той следва да 
изготвя счетоводните 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.

Or. en

Изменение 446
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 77
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) 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.

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

Or. en

Изменение 447
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол и 
управление за ЕФРР, ЕСФ, КФ и 
ЕФМДР и необходимостта да се 
гарантира пропорционален подход са 
необходими специални разпоредби за 
акредитацията и оттеглянето на 
акредитацията на управляващия орган 
и на сертифициращия орган.

(78) В съответствие с член 59, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
и с цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол и 
управление за ЕФРР, ЕСФ, КФ и 
ЕФМДР са необходими специални 
разпоредби за определянето и 
приключването на определянето на 
управляващия орган и на 
сертифициращия орган.

Or. en

Изменение 448
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Наред с общоприложимите правила 
относно финансовото управление са 

(80) Наред с общоприложимите правила 
относно финансовото управление са 



PE514.636v02-00 46/87 AM\941563BG.doc

BG

необходими допълнителни разпоредби 
за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР. По 
специално с оглед на това да се осигурят 
за Комисията гаранции в разумна степен
преди годишното уравняване на 
сметките заявленията за междинни 
плащания следва да се възстановяват на 
90 % от сумата, която се получава при 
прилагане на ставката на съфинансиране 
за всеки приоритет, предвидена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за
приоритета. Оставащите неразплатени 
суми следва да бъдат изплатени на 
държавите членки след годишното 
уравняване на сметките, при условие 
че са получени гаранции в разумна 
степен по отношение на допустимостта 
на разходите за годината, обхваната 
от процедурата за уравняване на 
сметките.

необходими допълнителни разпоредби 
за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР. По-
специално с оглед на това да се осигурят 
за Комисията гаранции в разумна 
степен, заявленията за междинни 
плащания следва да се възстановяват на 
90 % от сумата, която се получава при 
прилагане на ставката на съфинансиране 
за всяка приоритетна ос, предвидена в 
решението за приемане на оперативната 
програма, към допустимите разходи за
приоритетната ос. Оставащите 
неразплатени суми следва да бъдат 
изплатени на държавите членки, при 
условие че са получени гаранции в 
разумна степен по отношение на 
допустимостта на разходите.

Or. en

Изменение 449
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) За да се гарантира, че 
бенефициерите получават подкрепата 
възможно най-скоро и да се подсилят 
гаранциите за Комисията, е 
целесъобразно да се изисква в 
заявленията за плащане да се включват 
само разходи, за които подкрепата е 
била изплатена на бенефициерите. 
Всяка година следва да се предвижда 
предварително финансиране, за да се 
гарантира, че държавите членки 
разполагат с достатъчно средства да 
работят при тази уредба. Това 
предварително финансиране следва да 

(81) За да се гарантира, че 
бенефициерите получават подкрепата 
възможно най-скоро и да се подсилят 
гаранциите за Комисията, е 
целесъобразно да се изисква в 
заявленията за плащане да се включват 
само разходи, за които подкрепата е 
била изплатена на бенефициерите. 
Всяка година следва да се предвижда 
предварително финансиране, за да се 
гарантира, че държавите членки 
разполагат с достатъчно средства да 
работят при тази уредба. Това 
предварително финансиране следва да 
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се уравнява всяка година при 
уравняването на сметките.

съответства на процедурите, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 450
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) Необходимо е да се конкретизира 
подробната процедура за годишното 
уравняване на сметките, приложима 
към фондовете, за да се гарантира 
ясната база и правната сигурност на 
тази уредба. Важно е да се предвиди 
ограничена възможност за държавите 
членки да определят резерв в 
годишните си счетоводни отчети за 
сума, която е обект на продължаваща 
процедура на одитиращия орган.

(83) Необходимо е да се конкретизира 
подробната процедура за проверката и 
приемането на сметките от 
Комисията, приложима към фондовете, 
за да се гарантира ясната база и 
правната сигурност на тази уредба. 
Важно е да се предвиди ограничена 
възможност за държавите членки да 
определят резерв в счетоводните си 
отчети за сума, която е обект на 
продължаваща процедура на 
одитиращия орган.

Or. en

Изменение 451
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Процесът на годишно уравняване 
на сметките следва да се придружава 
от годишно приключване на 
завършените операции (за ЕФРР, КФ 
и ЕФМДР) или разходи (за ЕСФ). С 
цел намаляване на разходите, 
свързани с окончателното 
приключване на оперативните 

заличава се
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програми, намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите и осигуряване на 
правна сигурност годишното 
приключване следва да бъде 
задължително, за да ограничава 
периода, през който трябва да се 
поддържат разходооправдателните 
документи и през който могат да 
бъдат одитирани операциите и да 
бъдат налагани финансови корекции.

Or. en

Изменение 452
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на
елементите на общата 
стратегическа рамка, свързани с 
примерните действия с висока 
добавена стойност на европейско 
равнище и съответните принципи за 
изпълнение, както и приоритетите 
за сътрудничество, допълнителни 
правила относно отпускането на 
резерва за изпълнение, определянето 
на районите и населението, обхванато 
от стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти
(предварителна оценка, комбиниране 
на подкрепата, допустимост, видове 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, методологията, 
използвана за предоставяне на
информация относно подкрепата на 
цели във връзка с изменението на 
климата, критериите за определяне 
на районите и населението, обхванато 
от стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти
(комбиниране на подкрепата, 
допустимост, видове дейности, които не 
се подкрепят, правилата при някои 
видове финансови инструменти, 
учредени на национално, регионално, 
транснационално или трансгранично 
равнище, правилата относно 
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дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при
финансовите споразумения,
прехвърляне и управление на активи,
уредбата по отношение на
управлението и контрола, правилата 
относно исканията за плащане и 
създаването на система за 
капитализация на годишните вноски, 
определянето на единната ставка за 
генериращи приходи операции, 
определянето на единната ставка, 
прилагана при непреки разходи при 
безвъзмездни средства въз основа на 
съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна 
следа, условията за националните одити,
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат предоставени 
правомощия да измени посредством 
делегирани актове приложения I и VI, 
които съдържат несъществени за 
настоящия регламент елементи, с 
оглед отчитането на бъдещите нужди от 
адаптиране. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище.

минималните разпоредби, които да 
бъдат включени във финансовите 
споразумения и стратегическите 
документи, прехвърлянето и 
управлението на активи, управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка и на метода за изчисляване на 
текущата стойност на нетните 
приходи за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза,
методологията, която да се използва 
при извършването на анализа на 
разходите и ползите за големи 
проекти, решението относно 
удължаването на срока, приложимо 
при операции, изпълнявани в рамките 
на публично-частно 
партньорство,отговорностите на 
държавите членки относно процедурата 
за докладване на нередности и събиране 
на неправомерно изплатени суми,
подробните правила за създаване на 
система за запис и съхраняване на 
компютъризирани данни относно 
всяка операция и начините за обмен на 
информация за операциите,
критериите за оценка на спазването 
на разпоредбите от органите по 
отношение на средата за 
осъществяване на вътрешен контрол, 
управлението на риска, дейностите 
по контрола, системите за 
информация, контрол и мониторинг, 
адекватната одитна следа, условията 
за националните одити, определянето на
приетите носители на данни, 
правилата относно използването на 
данни, събрани по време на одитите, 
подробните правила относно 
случаите, които ще се считат за 
сериозни недостатъци по смисъла на 
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член 136 и критериите за определяне на 
нивото на прилаганата финансова 
корекция. На Комисията следва също 
така да бъдат предоставени правомощия 
да измени приложение V с оглед 
отчитането на бъдещите нужди от 
адаптиране. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище.

Or. en

Изменение 453
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, 
решения за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите членки и — в случай на 
отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на
Механизма за свързване на Европа от 

(90) По отношение на всички 
европейски структурни и 
инвестиционни фондове Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
чрез актове за изпълнение решения за 
одобряване на споразуменията за 
партньорство, и — в случай на отмяна 
— решения за изменение на решения 
относно приемането на програми; както 
и що се отнася до фондовете — решения 
за определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на подкрепата, 
която да бъде предоставена от 
Кохезионния фонд за проекти за 
транспортна инфраструктура с 
добавена стойност на европейско 
равнище и за предварително 
определени проекти, изброени в 
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разпределените за всяка държава 
членка средства по КФ, решения за 
определяне на размера на сумата, която 
да бъде прехвърлена на „Храна за 
нуждаещото се население“ от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по структурните фондове, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения относно 
големи проекти, решения относно 
съвместни планове за действие, 
решения за спиране на плащания и 
решения за финансови корекции.

приложение 1 на Регламент (EС) 
№ [...]/2012 за създаване на механизъм
за свързване на Европа, които ще се 
осъществяват във всяка държава 
членка, решения за определяне на 
размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции и решения 
относно сумата, изискуема от 
фондовете за съответната 
счетоводна година и годишното салдо 
на средствата, дължими на 
съответната държава членка или 
подлежащи на възстановяване от 
нея.

Or. en

Изменение 454
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент изпълнителните правомощия 
във връзка с методологията за целите 
по изменението на климата,
стандартните условия за мониторинг на 
финансовите инструменти, единните 
условия относно мониторинга и 
предоставянето на мониторингова 
информация за финансовите 
инструменти, методологията за 
изчисляване на нетния приход от 

(91) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент изпълнителните правомощия 
във връзка със стандартните условия за 
мониторинг на финансовите 
инструменти, моделите за докладване 
относно финансовите инструменти, 
електронната система за обмен на данни 
между държавата членка и Комисията, 
образеца за оперативните програми за 
фондовете, номенклатурата за 
категориите интервенции, формата за 
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генериращите приходи проекти,
електронната система за обмен на данни 
между държавата членка и Комисията, 
образеца за оперативните програми за 
фондовете, номенклатурата за 
категориите интервенции, формата за 
предоставяне на информация за 
големите проекти и методологията, 
която трябва да се използва за 
извършването на анализа на ползите 
и разходите за големите проекти, 
стандартния формат за съвместния план 
за действие, образеца на годишния и на 
окончателния доклад за изпълнението, 
техническите характеристики на 
мерките за информация и публичност и 
свързаните с тях инструкции, правилата 
за обмен на информация между 
бенефициентите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитните органи и междинните звена, 
образеца на декларацията за 
управлението, образците на одитна 
стратегия, становището и годишния 
контролен доклад, както и 
методологията за вземане на проби,
правилата относно използването на 
данните събрани по време на 
одитите, и образеца на заявление за 
плащане следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

предоставяне на информация за 
големите проекти, стандартния формат 
за съвместния план за действие, 
образеца на годишния и на 
окончателния доклад за изпълнението, 
техническите характеристики на 
мерките за информация и публичност и 
свързаните с тях инструкции, правилата 
за обмен на информация между 
бенефициентите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитните органи и междинните звена, 
образеца на доклада и становището 
на независимия одитен орган, 
образеца на описанието на 
системата за управление и контрол, 
образеца на счетоводните 
отчети,образеца на декларацията за 
управлението, образците на одитна 
стратегия, становището и годишния 
контролен доклад, както и 
методологията за вземане на проби и 
образеца на заявление за плащане 
следва да се упражняват в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 455
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони
или острови, определени селски 
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и може да бъде по-
добре постигната на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейски съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия като най-
северните региони с ниска гъстота на 
населението и островните,
граничните и планинските региони, 
както и най-отдалечените региони, 
необлагодетелстваните градски 
райони и отдалечените гранични 
градове, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и може да бъде по-добре постигната на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейски 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Or. en

Изменение 456
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „стратегическа рамка на 
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политиката“ означава документ или 
няколко документа на национално или 
регионално равнище, които определят 
ограничен брой съгласувани 
приоритети, установени въз основа 
на данни, и времева рамка за 
изпълнението им, като могат да 
включват и механизъм за 
мониторинг;

Or. en

Изменение 457
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „стратегия за интелигентна 
специализация“ означава 
националните и регионалните 
стратегии за иновации, които 
определят приоритети с цел 
създаване на конкурентно предимство 
чрез развитие и съобразяване на 
собствените силни страни в 
областта на научните изследвания и 
иновациите с потребностите на 
бизнеса, за да се отговори 
последователно на новите 
възможности и промени на пазара, 
като се избегне дублирането и 
разпокъсването на усилията на 
равнището на ЕС, и които може да са 
под формата или да бъдат включени в 
национална или регионална 
стратегическа рамка на политиката 
в областта на научните изследвания 
и иновациите;

Or. en
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Изменение 458
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „счетоводна година“ означава за 
целите на трета и четвърта част 
периодът от 1 юли до 30 юни, с 
изключение на първата счетоводна 
година, по отношение на която означава 
периодът от началната дата за 
допустимостта на разходите до 30 юни 
2015 г. Последната счетоводна година е 
от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.;

(25) „счетоводна година“ означава за 
целите на трета част периодът от 1 юли 
до 30 юни, с изключение на първата 
счетоводна година, по отношение на 
която означава периодът от началната 
дата за допустимостта на разходите до 
30 юни 2015 г. Последната счетоводна 
година е от 1 юли 2023 г. до 30 юни
2024 г.;

Or. en

Изменение 459
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 26а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) „приложимо предварително 
условие“ означава конкретен и ясно 
определен предварителен решаващ 
фактор, който се явява необходима 
предпоставка и има пряка и реална 
връзка и директно въздействие върху 
действителното и ефективно 
изпълнение на специфичната цел за 
инвестиционен приоритет или 
приоритет на Съюза;

Or. en

Изменение 460
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 26б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) „специфична цел“ е резултатът, 
за който допринася инвестиционен 
приоритет или приоритет на Съюза 
в определен национален или 
регионален контекст чрез действия 
или мерки, предприети в рамките на 
определен приоритет;

Or. en

Изменение 461
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и 
препоръките за отделните държави, 
изготвени съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и 
съответните препоръки на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 
от Договора.

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на целите, определени в
член 174 от Договора.

Or. fr

Изменение 462
Елизабет Шрьотер, Карима Дели
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт, премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури и 
запълване на липсващи 
трансгранични връзки;

Or. en

Изменение 463
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт, развитие на чист или 
нисковъглероден обществен 
транспорт и премахване на участъците 
с недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

Or. fr

Изменение 464
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и подкрепа 
за мобилността на работната сила;

(8) насърчаване на заетостта, 
обучението и подкрепа за мобилността 
на работната сила в районите или 
секторите на заетост, в които това 
е необходимо;
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Or. fr

Изменение 465
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, инвестиране в 
социалната икономика, борба за 
премахване на бедността и улесняване 
на всеобщия достъп до 
здравеопазване;

Or. fr

Изменение 466
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация.

(11) повишаване на институционалния 
капацитет, ефективна публична 
администрация и мерки за поддържане 
на териториална цялост в най-
изолираните региони.

Or. fr

Изменение 467
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) средствата за постигане на 
последователност и съгласуваност в 
процеса на програмиране на 
фондовете по ОСР със специфичните 
за отделните държави препоръки 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки 
на Съвета, приети в съответствие с 
член 148, параграф 4 от Договора;

заличава се

Or. fr

Изменение 468
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които се 
определят специфичните елементи 
на общата стратегическа рамка, 
свързани със създаването на примерни 
действия с висока добавена стойност 
на европейско равнище и 
съответните принципи за изпълнение 
за всяка тематична цел, както и 
приоритетите за сътрудничество.

заличава се

Or. fr

Изменение 469
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 изменения на приложение I.

заличава се

Or. fr

Изменение 470
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, работят по 
предизвикателствата, набелязани в 
препоръките за отделните държави в 
съответствие с член 121, параграф 2
от Договора и съответните препоръки 
на Съвета съгласно член 148, параграф 
4 от Договора и които отчитат 
националните и регионалните 
потребности.

Държавите членки концентрират 
подкрепата — в съответствие с 
правилата за отделните фондове —
върху действията, които имат най-
голяма добавена стойност по отношение 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като работят по целите, 
определени в член 174 от Договора.

Or. fr

Изменение 471
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.

1. За всеки от фондовете в рамките на 
европейските структурни 
инвестиционни фондове в правилата за 
отделните фондове се определят 
предварителни условия. Дадено 
предварително условие е 
задължително и се прилага само ако 
има пряка връзка и въздействие върху 
ефективното изпълнение на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 472
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове се 
определят предварителни условия.

заличава се

Or. en

Изменение 473
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени.

2. Държавите членки оценяват в 
съответствие с член 4, параграф 4
дали приложимите предварителни 
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условия, предвидени в правилата за 
отделните фондове, са изпълнени.

Or. en

Изменение 474
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки оценяват дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени.

2. Държавите членки оценяват в 
съответствие с техните 
институционални и правни рамки и в 
контекста на създаването на
споразумението за партньорство и 
програмите дали предварителните 
условия, предвидени в съответните 
правила за отделните фондове и 
общите предварителни условия, 
предвидени в колона 2 от 
приложение V, са приложими към 
специфичните цели, преследвани в 
рамките на приоритетите на 
техните програми, както и дали 
приложимите предварителни условия са 
изпълнени. Предварителните условия 
се прилагат само ако и доколкото е 
спазено установеното в член 2 
определение по отношение на 
специфичните цели, преследвани в 
рамките на приоритетите на 
програмата. Оценката относно 
приложимостта отчита в 
съответствие с член 4, параграф 5 
принципа на пропорционалност и 
равнището на отпуснатата 
подкрепа. Оценката относно 
изпълнението се ограничава до 
критериите, определени в правилата 
за отделните фондове.

Or. en
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Изменение 475
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предварителните условия 
не са изпълнени към датата на 
предаване на договора за партньорство, 
държавите членки включват в 
договора за партньорство обобщение 
на действията, които трябва да бъдат 
предприети на национално или 
регионално ниво, и график за тяхното 
изпълнение с цел да се гарантира 
изпълнението на условията не по-
късно от две години след приемането
на договора за партньорство или не по-
късно от 31 декември 2016 г., като се 
взема по-ранната от двете дати.

3. Споразумението за партньорство 
включва обобщение на оценката 
относно изпълнението на 
приложимите предварителни условия 
на национално ниво, а по отношение 
на онези, които съгласно оценката, 
посочена в параграф 2, не са изпълнени 
към дата на предаване на 
споразумението за партньорство —
засегнатите приоритети,
отговорните органи, действията, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на съответното 
предварително условие, и графика за
извършване на тези действия. Всяка 
програма, в съответствие с 
правилата за отделните фондове, 
посочва приложимите предварителни 
условия, които съгласно оценката, 
посочена в параграф 2, не са изпълнени 
към датата на предаване на
споразумението за партньорство. 
Държавите членки изпълняват тези 
предварителни условия не по-късно от 
31 декември 2016 г. и докладват за 
тяхното изпълнение най-късно в 
рамките на годишния доклад за 
изпълнението през 2017 г. или на 
доклада за напредъка през 2017 г. в 
съответствие с член 44, параграф 5.

Or. en

Изменение 476
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

4. Държавите членки определят 
подробно действията, които трябва да 
бъдат извършени в рамките на 
определените срокове във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

Or. en

Изменение 477
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки определят 
подробно действията във връзка с 
изпълнението на предварителните 
условия, включително графика за 
тяхното изпълнение, в съответните 
програми.

заличава се

Or. en

Изменение 478
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията оценява 
съгласуваността и уместността на 
подадената от държавата членка 
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информация относно 
приложимостта на предварителните 
условия и изпълнението на 
приложимите предварителни условия 
в рамките на нейната оценка на 
споразумението за партньорство 
и/или на програмите. Тази оценка 
относно приложимостта отчита в 
съответствие с член 4, параграф 5 
принципа на пропорционалност и 
равнището на отпуснатата 
подкрепа. Посочената оценка относно 
изпълнението се ограничава до 
критериите, установени в правилата 
за отделните фондове и зачита 
националните и регионалните 
правомощия за вземане на решения 
относно конкретните и подходящи 
мерки на политиката, включително 
съдържанието на стратегиите.

Or. en

Изменение 479
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В случай на несъгласие между 
Комисията и държава членка 
относно приложимостта на 
предварително условие към 
специфичната цел на приоритетите 
на дадена програма или неговото 
изпълнение, Комисията доказва както 
приложимостта в съответствие с 
член 2, така и неизпълнението.

Or. en
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Изменение 480
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях до удовлетворителното завършване 
на действията за изпълнение на 
предварителните условия. 
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

5. Комисията оценява съответствието 
на предоставената информация във 
връзка с приложимостта и
изпълнението на предварителните 
условия в рамките на своята оценка на 
споразумението за партньорство и 
програмите. В съответствие с 
правилата за отделните фондове, 
когато приема дадена програма, 
Комисията може да реши да спре 
всички междинни плащания към 
програмата или част от тях до 
удовлетворителното завършване на 
действията за изпълнение на 
предварителните условия, които 
способстват за постигане на целите 
на тази програма. Неизпълнението на 
действията за удовлетворяване на 
предварително условие до срока, 
определен в програмата, представлява 
основание за спиране на плащанията от 
страна на Комисията в съответствие с 
правилата за отделните фондове.
Спирането на плащанията се отменя 
веднага щом държавата членка 
изпълни приложимите към 
програмата предварителни условия.

Or. en

Изменение 481
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията оценява 
предоставената информация за 
изпълнението на предварителните 
условия в рамките на своята 
оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях до удовлетворителното 
завършване на действията за 
изпълнение на предварителните 
условия. Неизпълнението на действията 
за удовлетворяване на предварително 
условие до срока, определен в 
програмата, представлява основание за 
спиране на плащанията от страна на 
Комисията.

5. Когато приема дадена програма, 
Комисията може да реши да спре 
всички междинни плащания по 
съответния приоритет на програмата 
или част от тях до завършването на 
действията, посочени в параграф 3, ако 
това е необходимо, за да не бъде 
сериозно засегнато ефективното и 
ефикасно постигане на специфичните 
цели на съответния приоритет.
Неизпълнението на действията за 
удовлетворяване на приложимо 
предварително условие, което не е 
било изпълнено към датата на 
предаване на съответната програма, 
до срока, определен в параграф 3, 
представлява основание за спиране на 
плащанията от страна на Комисията. И в 
двата случая обхватът на спирането 
е съразмерен, като се вземат предвид 
действията, които трябва да се 
предприемат, и средствата,
изложени на риск.

Or. en

Изменение 482
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Разпоредбите на параграф 5 не се 
прилагат в случай на споразумение 
между Комисията и държавата 
членка относно неприложимостта 
на предварително условие или 
относно факта, че приложимо 
предварително условие е било 
изпълнено, за което сочи 
одобряването на програмата и 
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споразумението за партньорство, или 
при липса на коментари от 
Комисията в рамките на 60 дни от 
представянето на доклада, посочен в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 483
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. При завършване от държавата 
членка на действията, свързани с 
изпълнението на предварителни 
условия, които са приложими към 
тази програма и които не са били 
изпълнени към момента на 
решението на Комисията за спиране, 
Комисията незабавно отменя 
спирането на междинни плащания за 
даден приоритет. Освен това 
Комисията незабавно отменя 
спирането, когато след изменение на 
програмата, свързана със засегнатия 
приоритет, съответното 
предварително условие вече не е 
приложимо.

Or. en

Изменение 484
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграфи 1 и 5 не се прилагат по 6. Параграфи 1—5б не се прилагат по 
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отношение на програмите по линия на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

отношение на програмите по линия на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

Or. en

Изменение 485
Елизабет Шрьотер, Карима Дели

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 % от средствата, отпуснати на всеки 
от фондовете по ОСР и на всяка 
държава членка, с изключение на 
средствата, отпуснати за цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“, за инициативата 
за младежка заетост и по дял V от 
Регламента за ЕФМДР, представляват 
резерв за изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

5 % от средствата, отпуснати на EФРР, 
ЕСФ и Кохезионния фонд в рамките 
на цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“, посочена в член 81, 
параграф 2, буква a), както и на 
EЗФРСР и по дял V от ЕФМДР, 
представляват резерв за изпълнение, 
който се установява в споразумението 
за партньорство и програмите в 
съответствие с рамката, предвидена 
в приложение II и се отпуска в 
съответствие с член 20.

При изчисляването на резерва за 
изпълнение се изключват следните 
средства:
a) средствата, отпуснати за 
инициативата за младежка заетост
съгласно оперативната програма и в 
съответствие с член 15, подточка iii) 
от Регламент (ЕС) № ......./2013 за 
ЕСФ;
б) средствата, отпуснати за 
техническа помощ по инициатива на 
Комисията в съответствие с 
правилата за отделните фондове;
в) средствата, прехвърлени от 
Кохезионния фонд към Механизма за 
свързване на Европа в съответствие 
член 84, параграф 4;
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г) средствата, прехвърлени към 
Европейския фонд за подпомагане на 
най-нуждаещите се в съответствие с 
член 84, параграф 5;
д) средствата, отпуснати за 
иновативни дейности в сферата на 
устойчивото градско развитие в 
съответствие с член 84, параграф 7.

Or. en

Изменение 486
Ерминия Мацони, Андреа Коцолино, Салваторе Карона, Франческа Барачу, 
Джомария Уджас

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че въз основа на прегледа 
на окончателния доклад за 
изпълнението на програмата 
Комисията установи сериозно 
неизпълнение на целите, определени в 
рамката на изпълнението, тя може 
да приложи финансова корекция по 
отношение на съответните 
приоритети в съответствие с 
правилата за отделните фондове. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 с оглед определянето на 
критериите и методологията за 
определяне на нивото на финансовата 
корекция, която трябва да бъде 
приложена.

заличава се

Or. en

Изменение 487
Андрей Ковачев
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за изпълнението 
на програмата Комисията установи 
сериозно неизпълнение на целите, 
определени в рамката на изпълнението,
тя може да приложи финансова 
корекция по отношение на съответните 
приоритети в съответствие с правилата 
за отделните фондове. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 с 
оглед определянето на критериите и 
методологията за определяне на 
нивото на финансовата корекция, 
която трябва да бъде приложена. .

4. В случай че въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за изпълнението 
на програмата Комисията установи 
сериозно неизпълнение на целите,
свързани единствено с финансовите 
показатели, показателите за 
крайните резултати и основните 
етапи на изпълнението, определени в 
рамката на изпълнението, което се 
дължи на ясно установени слабости 
по отношение на изпълнението, 
които Комисията е съобщила 
предварително, съгласно член 44, 
параграф 7, след тесни консултации 
със съответната държава членка, и 
тази държава членка не е предприела 
необходимите коригиращи действия 
за преодоляване на тези слабости, 
Комисията може, без да се засягат 
разпоредбите на член 77, да приложи 
финансова корекция по отношение на 
съответните приоритети в съответствие 
с правилата за отделните фондове.

Когато прилага финансови корекции,
Комисията — при строго спазване на 
принципа на пропорционалност —
взема предвид степента на усвояване 
и външните фактори, допринесли за 
неуспеха.
Финансови корекции не се прилагат, 
когато неуспехът за постигане на 
целите се дължи на въздействието на 
социално-икономически или 
екологични фактори, съществени 
промени в икономическите или 
екологичните условия в дадена 
държава членка или на причини, 
свързани с непреодолима сила, които 
оказват сериозно въздействие върху 
изпълнението на съответните 
приоритети при разумно забавяне на 
изпълнението.
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Or. en

Изменение 488
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя
получава макрофинансова помощ от 
Съюза съгласно Регламент (ЕС) 
№ 407/2010 на Съвета;

a) в случаите, когато съответната 
държава членка получи заем от Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 на 
Съвета;

Or. en

Изменение 489
Михаел Тойрер

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подкрепата за финансови 
инструменти се основава на 
предварителна оценка, която е 
установила, че са налице 
доказателства за пазарна 
неефективност или неоптимална 
инвестиционна ситуация, и на 
прогнозното равнище и обхват на 
публичните нужди от инвестиции, 
включително видовете финансови 
инструменти, които да бъдат 
подкрепени. Тази предварителна 
оценка включва:
a) анализ на лошите пазарни условия, 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и инвестиционните нужди 
за областите на политиката и 
тематичните цели или 
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инвестиционните приоритети, на 
които да се обърне внимание с цел да 
се способства за постигането на 
специфичните цели, определени в 
даден приоритет или мярка, които 
ще бъдат подкрепени чрез 
финансовите инструменти. Този 
анализ се изготвя въз основа на 
методика за наличните добри 
практики;
б) оценка на добавената стойност на 
финансовите инструменти, за които 
се обмисля да бъдат подкрепени от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, 
съгласуваността с други форми на 
публична интервенция, насочени към 
същия пазар, евентуалното наличие 
на държавна помощ, 
пропорционалността на 
предвижданите интервенции и мерки 
за свеждане до минимум на 
нарушаването на пазара;
в) прогноза за допълнителните 
публични и частни ресурси, които 
потенциално ще бъдат събрани от 
финансовия инструмент до 
равнището на крайния получател 
(очакван лостов ефект), 
включително, ако е целесъобразно, 
оценка на нуждата и размера на 
преференциалното възнаграждение за 
привличане на допълващи средства от 
частни инвеститори и/или описание 
на механизмите, които ще се 
използват за установяване на 
нуждата, и
г) оценка на изводите, направени от 
предишно прилагане на подобни 
инструменти и извършване на 
предварителни оценки от държавите 
членки, и начините за прилагане на 
тези изводи занапред; размера на 
преференциалното възнаграждение, 
като конкурентна или в достатъчна 
степен независима процедура за 
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оценка;
д) предлаганата инвестиционна 
стратегия, включително разглеждане 
на вариантите за механизми за 
изпълнение по смисъла на член 33, 
финансовите продукти, които ще се 
предлагат, целевите крайни 
получатели, предвижданото 
съчетаване с подпомагане чрез 
отпускане на безвъзмездни средства, 
където е уместно;
е) посочване на очакваните 
резултати и как съответният 
финансов инструмент се очаква да 
допринесе за постигането на 
специфичните цели, определени в 
рамките на съответния приоритет 
или мярка, включително 
показателите за този принос;

Or. en

Изменение 490
Михаел Тойрер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква а), исканията за 
плащане включват и отделно 
съобщават общия размер на 
подкрепата, изплатена на финансовия 
инструмент.

1. Що се отнася до финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква а) и финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква б), изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 4, букви а) 
и б), поетапни заявления за междинни 
плащания се подават за принос от 
програмата, който се изплаща на 
финансовия инструмент в периода на 
допустимост, съгласно следните 
условия:
а) размерът на приноса от дадена 
програма, изплатен на финансовия 
инструмент, включен във всяко 
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заявление за междинно плащане, 
подадено в периода на допустимост, 
посочен в член 55, параграф 2, не 
надвишава 25 % от общия размер на 
приноса от програмата, за който са 
поети задължения за финансовия 
инструмент съгласно съответното 
финансово споразумение, и 
представлява разходи по смисъла на 
член 36, параграф 1, букви а), б) и г), 
които се очаква да бъдат изплатени в 
периода на допустимост, посочен в 
член 55, параграф 2. В заявленията за 
междинно плащане, подадени след 
периода на допустимост, посочен в 
член 55, параграф 2, се вписва общият 
размер на допустимите разходи по 
смисъла на член 36;
б) всяко заявление за междинно 
плащане, посочено в буква а), може да 
включва най-много 25 % от общия 
размер на националното 
съфинансиране, посочено в член 33, 
параграф 8, което се очаква да бъде 
изплатено на финансовия 
инструмент, или на равнището на 
крайните получатели — за разходите 
по смисъла на член 36, параграф 1, 
букви а), б) и г) в периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2;
в) следващи заявления за междинно 
плащане, подадени в периода на 
допустимост, посочен в член 55, 
параграф 2, се подават само в 
следните случаи:
i) за второто заявление за междинно 
плащане, когато най-малко 60 % от 
сумата, вписана в първото заявление 
за междинни плащания, е 
изразходвана като допустими разходи 
по смисъла на член 36, параграф 1, 
букви а), б) и г);
ii) за третото и следващите 
заявления за междинно плащане, 
когато най-малко 70 % от сумите, 
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вписани в предходните заявления за 
междинни плащания, са изразходвани 
като допустими разходи по смисъла 
на член 36, параграф 1, букви а), б) и г);
г) във всяко заявление за междинно 
плащане, в което е вписан разход, 
свързан с финансови инструменти,
отделно се съобщават общият размер 
на приноса от програмата, изплатен
на финансовия инструмент, и сумите, 
изплатени като допустими разходи 
по смисъла на член 36, параграф 1, 
букви а), б) и г).
При приключването в заявлението за 
плащане на окончателното салдо се 
вписва общият размер на 
допустимите разходи съгласно 
член 36.

Or. en

Изменение 491
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в случай на предоставяне на земя или 
недвижимо имущество стойността се 
удостоверява от независим 
квалифициран експерт или надлежно
оправомощена официална структура и 
не надвишава границата, определена в 
параграф 3, буква б);

г) в случай на предоставяне на земя или 
недвижимо имущество стойността се 
удостоверява чрез провеждането на 
прозрачни и надлежни проучвания от 
независим квалифициран експерт или 
оправомощена официална структура и 
не надвишава границата, определена в 
параграф 3, буква б);

Or. bg

Обосновка

Трябва да се гарантира стриктното следване на изискванията за избиране на 
независим квалифициран експерт или официална структура при удостоверяването на 
стойността, за да бъдат процедурите по тяхното избиране възможно най-прозрачни 
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и за да се неутрализират опитите за злоупотреби.

Изменение 492
Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
като се взема предвид, когато е 
уместно, специфичното положение 
на регионите със сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, ниво на 
заетостта, образователно равнище и 
гъстотата на населението, нетен доход 
на жител, вътрешнорегионални 
различия (NUTS 3) и индекса за 
демографска уязвимост за по-силно 
развитите региони;

Or. es

Изменение 493
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „публичен или еквивалентен 
структурен разход“ означава бруто 
образуване на основен капитал на 
сектор „Държавно управление“, посочен 
в програмите за стабилност и 
сближаване, изготвени от държавите 
членки съгласно 
Регламент (ЕО) № 1466/97на Съвета29

с цел представяне на техните 
средносрочни бюджетни стратегии;

(1) „публичен или еквивалентен 
структурен разход“ означава бруто 
образуване на основен капитал на 
сектор „Държавно управление“;
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Or. en

Изменение 494
Салваторе Карона, Андреа Коцолино, Франческа Барачу, Винченцо Йовине

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публични или еквиваленти на тях 
структурни разходи, които се поемат 
от държавите членки под формата 
на съвместно финансиране на 
програми, съфинансирани в рамките 
на структурните фондове, не се 
включват сред публичните или 
еквиваленти на тях структурни 
разходи, които се вземат предвид 
съгласно споразуменията за 
партньорство с цел установяване 
спазването на Пакта за стабилност 
и растеж, тъй като подобни разходи 
представляват задължение, 
произтичащо пряко от спазването на 
принципа на допълняемост, който е 
основен принцип на политиката на 
сближаване; следователно 
публичните разходи, които се поемат 
от държавите членки под формата 
на съвместно финансиране на 
програми, съфинансирани в рамките 
на структурните фондове, трябва да 
бъдат изключени от ограниченията 
на Пакта за стабилност и растеж, 
тъй като подобни разходи са 
предназначени да подкрепят 
конкурентоспособността, растежа и 
създаването на работни места;

Or. it

Изменение 495
Елени Теохарус
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Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) 85 % за по-слабо развитите региони
на държавите членки, за най-
отдалечените региони включително 
допълнително финансиране, и за 
държавите членки, които се състоят 
от един единствен регион, които към 
1 януари 2014 г. са допустими за 
прилагане на преходния режим на 
Кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 496
Михаел Тойрер

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавата членка може да 
посочи по своя инициатива една 
координационна структура, 
натоварена със задачата да поддържа 
връзка с бенефициерите и 
заинтересованите граждани и да им 
предоставя информация, както и да 
установява контакт между тях и 
съответните управляващи органи.

Or. en

Изменение 497
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 2 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) актуализира общия национален 
публичен уебсайт за различните 
фондове на Съюза, в който се 
отразява използването на бюджетни 
кредити от фондове през предишни 
години и, доколкото е възможно, 
предложеното им използване през 
текущата година, във вид, който е 
разбираем за широката 
общественост; 

Or. fi

Изменение 498
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка от годините от 2016 г. до и
включително през 2022 г. държавата 
членка представя документите, 
упоменати в член 75, параграф 1.

За всяка от годините от 2016 г. до
2025 г. включително държавата членка 
представя документите, упоменати в
член 59, параграф 5 от Финансовия 
регламент, до предвидената в същия 
член дата, и по-специално:

Or. en

Изменение 499
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. При споразумение държавите 
членки могат да използват отново 
съответните фондове в 



AM\941563BG.doc 81/87 PE514.636v02-00

BG

съответствие с член 135, параграф 3.

Or. en

Изменение 500
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове...1, се предоставя на 
Комисията за срок от 3 години, 
считано от ....2. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от 9 месеца 
преди изтичането на тригодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо до 
преразглеждането на настоящия 
регламент, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не възразят 
срещу подобно подновяване не по-
късно от 3 месеца преди изтичането 
на този срок.

______________
1 (да се въведат всички номера на 
всички членове, в които са предвидени 
делегирани актове)
2 ОВ: (да се впише датата на влизане в 
сила на настоящия регламент)

Or. en

Изменение 501
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощията, 
посочено в член 5, параграф 3, член 12,
член 20, параграф 4, член 29, 
параграф 6, член 32, параграф 1,
член 33, параграф 3, член 33, 
параграф 4, член 33, параграф 7,
член 34, параграф 3, член 35, 
параграф 5, член 36, параграф 4, 
член 54, параграф 1, член 58, член 112, 
параграф 2, член 114, параграф 8, 
член 114, параграф 9, член 116, 
параграф 1, член 117, параграф 1,
член 132, параграф 4, член 136, 
параграф 6 и член 141, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

Делегирането на правомощията, 
посочено в член 20, параграф 4, член 32, 
параграф 10, член 33, параграф 4, 
член 34, параграф 5, член 36, 
параграф 4, член 58 и член 136, 
параграф 6, може да бъде 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.

Or. en

Изменение 502
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 – 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 

Делегиран акт, приет съгласно 
член 20, параграф 4, член 32, 
параграф 10, член 33, параграф 4, 
член 34, параграф 5, член 36, 
параграф 4, член 58 и член 136, 
параграф 6, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
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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.

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

Изменение 503
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Последователност и съгласуваност с 
икономическото управление на Съюза

2. Съгласуваност с икономическата 
стратегия на Съюза, Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и социалните политики

Or. fr

Изменение 504
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки трябва да обърнат 
специално внимание на определянето 
на приоритетните за растежа разходи, 
включително разходите за образование, 
научни изследвания, иновации и 
енергийна ефективност, както и разходи 
за улесняване достъпа на МСП до 
финансиране и за осигуряване на 

1. Държавите членки трябва да обърнат 
внимание на насърчаването на 
благоприятстващите растежа 
разходи, включително разходите за 
образование, научни изследвания, 
иновации и енергийна ефективност, 
както и разходи за улесняване достъпа 
на МСП и сдружения до финансиране и 
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устойчива околна среда, управление на 
природните ресурси и действия във 
връзка с климата, както и да гарантират 
ефективността на тези разходи. Те 
трябва също така да вземат предвид 
поддържането или подобряването на 
обхвата и ефективността на службите по 
заетостта и активните политики на 
пазара на труда, като се обръща 
специално внимание на безработицата 
сред младежите.

за осигуряване на устойчива околна и 
социална среда, управление на 
природните ресурси, действия във 
връзка с климата и политики за борба с 
изключването и дискриминацията, 
както и да гарантират, че тези разходи
са ефективни и съответстват на 
икономическата стратегия на Съюза 
и на Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Те трябва също така 
да вземат предвид поддържането или 
подобряването на обхвата и 
ефективността на социалните 
политики, службите по заетостта и 
политиките на пазара на труда, като се 
обръща приоритетно внимание на 
безработицата сред младежите.

Or. fr

Изменение 505
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изготвянето на своите договори 
за партньорство държавите членки 
програмират фондовете по ОСР, като 
вземат предвид най-новите 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети от Съвета на 
основание член 121, параграф 2 и
член 148, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, в съответствие със своите 
отговорности и задължения. Също 
така държавите членки вземат под 
внимание съответните препоръки на 
Съвета, отправени въз основа на 
Пакта за стабилност и растеж и на 
програмите за икономическа 
адаптация. Всяка държава членка 
определя в договора за партньорство, в 

2. При изготвянето на своите договори 
за партньорство държавите членки 
програмират фондовете по ОСР, като 
вземат предвид целите, определени в
член 174 от Договора. Всяка държава 
членка определя в договора за 
партньорство, в съответствие с 
разпоредбите на член 14, буква а), 
подточка i) от настоящия регламент, по 
какъв начин различните потоци на 
финансиране от национални източници 
и средства на Съюза допринасят за 
преодоляването на предизвикателствата, 
установени в специфичните за всяка 
държава препоръки, както и за 
постигането на целите, определени в 
техните национални програми за 
реформа в тясно сътрудничество с 
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съответствие с разпоредбите на член 14, 
буква а), подточка i) от настоящия 
регламент, по какъв начин различните 
потоци на финансиране от национални 
източници и средства на Съюза 
допринасят за преодоляването на 
предизвикателствата, установени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, както и за постигането на 
целите, определени в техните 
национални програми за реформа в 
тясно сътрудничество с компетентните 
регионални и местни органи.

компетентните регионални и местни 
органи.

Or. fr

Изменение 506
Юнус Омаржи, Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 5 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Устойчивото управление на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите следва да бъде 
насърчено, особено в най-
отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 507
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В надеждно обосновани случаи, 
като например значителни промени в 
икономическите, екологичните и 
свързаните с пазара на труда условия 
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в дадена държава членка или регион, и 
в допълнение към измененията, 
произтичащи от промените в 
отпуснатите за даден приоритет 
средства, тази държава членка може 
да предложи етапните цели и целите 
да бъдат преразгледани в 
съответствие с член 26 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 508
Сари Есаях

Предложение за регламент
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавата членка и 
управляващият орган правят 
необходимото информацията 
относно дейностите на фондовете на 
Съюза в дадена държава членка да 
бъде централно достъпна по 
прозрачен начин на единен уебсайт, 
включително стратегията, която 
следва да бъде прилагана, програмата 
за действие, списък на проектите, 
кратки описания и бюджетите на 
дейностите и проектите, както и 
връзки към информационните 
сайтове онлайн на бенефициерите, 
които следва да съдържат ясно 
описание на проекта, който получава 
подкрепа.

Or. fi

Изменение 509
Андрей Ковачев
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Предложение за регламент
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информационните центрове за 
Европа, както и представителствата на 
Комисията в държавите членки;

б) информационните центрове за 
Европа, както и представителствата на 
Комисията и информационните бюра 
на Европейския парламент в 
държавите членки, и други подходящи 
информационни мрежи, когато има
такива;

Or. en

Изменение 510
Сари Есаях

Предложение за регламент
Приложение VI – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерки за информация за 
потенциалните бенефициери и 
бенефициерите

(Не се отнася до българския текст..)

Or. fi


