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Изменение 1
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, всеки 
от фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия
следните тематични цели:

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, както 
и за изпълнението на специфичните 
мисии на фондовете съгласно 
техните основани на Договора цели, 
включително икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, всеки от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове подкрепя следните тематични
цели:

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите;

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите;

(2) подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и на тяхното използване и 
качество;

(2) подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и на тяхното използване и 
качество;

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на 
селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори;

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори;

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска;

(5) насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенцията 
и управлението на риска;

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност;

(6) съхраняване и опазване на околната 
среда и насърчаване на ресурсната 
ефективност;
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(7) насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет във всички 
ключови мрежови инфраструктури;

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

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

(8) насърчаване на устойчивата и
качествена заетост и подкрепа за 
мобилността на работната сила;

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

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността и всяка 
форма на дискриминация;

(10) инвестиции в образованието,
уменията и ученето през целия живот;

(10) инвестиции в образованието,
обучението и професионалната 
квалификация за умения и ученето 
през целия живот;

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

(11) повишаване на институционалния 
капацитет на публичните органи и
заинтересованите страни и ефективна 
публична администрация.

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от
фондовете по ОСР, и се определят в 
правилата за отделните фондове.

Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, и се 
определят в правилата за отделните 
фондове.

Or. en

Изменение 2
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 11 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) механизмите за преодоляване на
териториалните предизвикателства и 
стъпките, които да бъдат 
предприети за насърчаване на 
цялостен подход, който да отразява 
ролята на градските, селските и 
крайбрежните и рибарските райони, 
както и за преодоляване на конкретните 

г) механизмите за преодоляване на
основните териториални
предизвикателства пред градските, 
селските и крайбрежните и рибарските 
райони, на демографските 
предизвикателства на регионите или 
специалните потребности на 
географските региони, засегнати от 
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предизвикателства за районите с 
особени териториални 
характеристики, посочени в 
членове 174 и 349 от Договора;

сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, както е посочено 
в член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, както и за преодоляване на 
конкретните предизвикателства на най-
отдалечените региони, както е 
определено в член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 3
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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 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 
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специфичните цели, преследвани в 
рамките на приоритетите на 
програмата. Оценката относно 
изпълнението се ограничава до 
критериите, определени в правилата 
за отделните фондове.

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 или регионално 
равнище, а по отношение на онези, 
които съгласно оценката, посочена в 
параграф 2, не са изпълнени към датата 
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. 

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

заличава се

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 

5. Комисията оценява съгласуваността 
и уместността на предоставената от 
държавата членка информация за 
изпълнението на приложимите 
предварителни условия в рамките на 
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партньорство и програмите. своята оценка на споразумението за 
партньорство и/или на програмите.

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.

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.

Когато приема дадена програма,
Комисията може да реши да спре 
всички междинни плащания по 
съответния приоритет на програмата 
или част от тях до удовлетворителното 
завършване 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.

5a. 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 отменя незабавно 
спирането, когато след изменение на 
програмата, свързана със засегнатия 
приоритет, съответното 
предварително условие вече не е 
приложимо.
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6. Параграфи 1 и 5 не се прилагат по 
отношение на програмите по линия на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“.

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

Or. en

Изменение 4
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови инструменти Финансови инструменти

1. Фондовете по ОСР могат да бъдат 
използвани за подкрепа на финансови 
инструменти по дадена програма, 
включително когато са организирани 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, с цел да допринесат за 
постигането на специфичните цели, 
определени по даден приоритет, въз 
основа на предварителна оценка, 
която е установила пазарна 
неефективност или неоптимална 
инвестиционна ситуация и нужда от 
инвестиции.

1. Европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
бъдат използвани за подкрепа на 
финансови инструменти по една или 
повече програми, включително когато 
са организирани чрез фондове, 
инвестиращи в други фондове, с цел да 
допринесат за постигането на 
специфичните цели, определени по 
даден приоритет.

Финансовите инструменти могат да се
комбинират с безвъзмездни средства, 
лихвени субсидии или субсидии за 
гаранционни такси. В такъв случай се 
поддържа отделна отчетност за 
всяка форма на финансиране.

Финансовите инструменти се използват 
за подкрепа на инвестиции, които се 
очаква да бъдат финансово 
жизнеспособни, но не могат да
генерират достатъчно финансиране 
от пазарни източници. Когато се
прилага настоящият дял, 
управляващият орган, фондът от 
фондове и управляващите финансовия 
инструмент структури спазват 
приложимото законодателство на 
Съюза и приложимото национално 
законодателство, по-специално 
отнасящото се за държавната 
помощ и обществените поръчки.
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Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
предварителната оценка на 
финансовите инструменти, 
комбинацията от подкрепа, 
предоставена на крайните 
получатели чрез безвъзмездни 
средства, лихвени субсидии, субсидии 
за гаранционни такси и финансови 
инструменти, както и допълнителни 
специални правила относно 
допустимостта на разходите и 
правила, конкретизиращи вида 
дейности, които не се подкрепят чрез 
финансови инструменти.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 32, параграф 3з 
(нов); формулировката е променена.

Or. en

Изменение 5
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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:
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а) анализ на случаите на пазарна 
неефективност, неоптимални 
инвестиционни ситуации и 
инвестиционни нужди за областите 
на политиката и тематичните цели 
или инвестиционните приоритети, 
за които да се намери решение с цел 
да се способства за постигането на 
специфичните цели, изложени в даден 
приоритет или мярка, които ще 
бъдат подкрепени чрез финансовите 
инструменти; този анализ се изготвя 
на основата на методика за 
наличните добри практики;
б) оценка на добавената стойност на 
финансовите инструменти, които се 
разглеждат като подкрепяни от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, 
съгласуваност с други форми на 
публична интервенция, насочени към 
същия пазар, евентуално наличие на 
държавна помощ, пропорционалност 
на предвижданите интервенции и 
мерки за свеждане до минимум на 
смущенията на пазара;
в) предварителна оценка на 
допълнителните публични и частни 
ресурси, които потенциално ще 
бъдат събрани от финансовия 
инструмент до равнището на 
крайния получател (очакван лостов 
ефект), включително, когато е 
целесъобразно, оценка на нуждата и 
размера на преференциалното 
възнаграждение за привличане на 
насрещни ресурси от частни 
инвеститори и/или описание на 
механизмите, които ще се използват 
за установяване на нуждата и 
размера на това преференциално 
възнаграждение, например 
конкурентен или целесъобразно 
независим процес на оценяване;
г) оценка на изводите, извлечени от 
подобни инструменти и направени от 
държавите членки предварителни 
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оценки в миналото, както и начините 
за прилагане на извлечените поуки 
занапред;
д) предлаганата инвестиционна 
стратегия, включително разглеждане 
на вариантите за договорености за 
изпълнението по смисъла на член 33, 
финансовите продукти, които ще се 
предлагат, целевите крайни 
получатели, предвижданото 
съчетаване с безвъзмездни средства, 
където е уместно;
е) подробен списък на очакваните 
резултати и как съответният 
финансов инструмент се очаква да 
допринесе за постигането на 
конкретните цели и резултати за 
съответния приоритет или мярка, 
включително показателите за този 
принос;
ж) разпоредбите, които дават 
възможност за преразглеждане и 
актуализиране на предварителната 
оценка съгласно изискванията в хода 
на изпълнението на който и да е 
финансов инструмент, който се е 
изпълнявал въз основа на тази оценка, 
когато по време на фазата на 
изпълнението управляващият орган 
прецени, че предварителната оценка 
може вече да не отразява точно 
пазарните условия по време на 
изпълнението.

Or. en

Изменение 6
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Предварителната оценка може да 
се извършва поетапно. Във всеки 
случай тя завършва, преди 
управляващият орган да вземе 
решение за отпускане на принос от 
програмата на даден финансов 
инструмент.
Обобщените констатации и 
заключения от предварителните 
оценки, отнасящи се за финансови 
инструменти, се публикуват до три 
месеца след датата на 
финализирането им.
Предварителната оценка се 
предоставя на мониторинговия 
комитет за сведение в съответствие 
с правилата за отделните фондове.

Or. en

Изменение 7
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепените от финансови 
инструменти крайни получатели 
могат също така да получават 
безвъзмездни средства или друга 
помощ от програма или от друг 
инструмент, подкрепен от бюджета 
на Съюза. В такъв случай се поддържа 
отделна отчетност за всеки 
източник на финансиране.

заличава се
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Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 32, параграф 3в 
(нов); формулировката е променена.

Or. en

Изменение 8
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приносът в натура не е допустим 
разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на 
приноса под формата на земя или 
недвижим имот по отношение на 
инвестициите с цел подкрепа на 
градското развитие или 
възстановяването на градската среда, 
когато земята или недвижимият 
имот представляват част от 
инвестицията. Приносът под 
формата на земя или недвижим имот 
е допустим, при условие че са 
изпълнени условията, посочени в член 
59.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 32, параграф 3в 
(нов); с няколко промени (добавяне на „развитието на селските райони“ и промяна на 
член 59 на „член 59, параграф 1“).

Or. en

Изменение 9
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел



AM\942530BG.doc 15/66 PE514.702v03-00

BG

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато с финансови инструменти 
се подкрепя финансирането на 
предприятия, в т.ч. МСП, тази 
подкрепа се насочва по-специално за 
създаване на нови предприятия, 
капитал на ранните етапи, т.е. 
първоначален и начален капитал, 
капитал за разрастване, капитал за 
засилване на общата дейност на 
дадено предприятие или за реализация 
на нови проекти, проникване на нови
пазари или ново развитие на 
съществуващи предприятия, без да се 
засягат приложимите правила на ЕС 
за държавната помощ и в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. Подкрепата 
може да включва инвестиции както 
на материални, така и на 
нематериални активи, както и 
работен капитал в рамките на 
приложимите правила на ЕС за 
държавната помощ, с цел да се 
стимулира частният сектор като 
източник на финансиране за 
предприятията. Подкрепата може да 
включва и разходите за прехвърляне 
на правата на собственост върху 
предприятието, при условие че 
прехвърлянето се извършва между 
независими инвеститори.

Or. en

Изменение 10
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Финансовите инструменти могат 
да се комбинират с безвъзмездни 
средства, лихвени субсидии или 
субсидии за гаранционни такси. 
Когато подкрепата от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове се предоставя чрез финансови 
инструменти и е комбинирана в една 
операция с други форми на подкрепа, 
пряко свързани с финансови 
инструменти, насочени към същите 
крайни получатели, включително 
техническа подкрепа, лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси, към всички форми на подкрепа 
в рамките на операцията се прилагат 
разпоредбите, приложими към 
финансовите инструменти. В тези 
случаи се спазват приложимите 
правила на ЕС за държавната помощ 
и се поддържа отделна отчетност за 
всяка форма на подкрепа.

Or. en

Изменение 11
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Подкрепените от финансов 
инструмент на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове крайни получатели могат 
също така да получават помощ от 
друг приоритет или програма на 
европейските структурни и 
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инвестиционни фондове или от друг 
инструмент, подкрепен от бюджета 
на Съюза, в съответствие с 
приложимите правила на ЕС за 
държавната помощ. В такъв случай 
се поддържа отделна отчетност за 
всеки източник на помощ и 
подкрепата от финансов инструмент 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е част от 
операция с допустими разходи, 
различна от другите източници на 
помощ.

Or. en

Изменение 12
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Комбинацията от подкрепа, 
предоставяна чрез безвъзмездни 
средства и финансови инструменти 
съгласно параграфи 5 и 6, може да 
обхваща същата разходна позиция, 
при условие че сумата от всички 
форми на комбинирана подкрепа не 
надхвърля общия размер на 
съответната разходна позиция и при 
спазване на приложимите правила на 
ЕС за държавната помощ. 
Безвъзмездните средства не се 
използват за възстановяване на 
подкрепа, получена от финансови 
инструменти. Финансовите 
инструменти не се използват за
предварително финансиране на 
безвъзмездни средства.

Or. en
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Изменение 13
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Приносът в натура не е допустим 
разход по отношение на финансовите 
инструменти, с изключение на 
приноса под формата на земя или 
недвижим имот по отношение на 
инвестициите с цел подкрепа на 
развитието на селските райони, 
градското развитие или 
възстановяването на градската среда, 
когато земята или недвижимият 
имот представляват част от 
инвестицията. Приносът под 
формата на земя или недвижим имот 
е допустим, при условие че са 
изпълнени условията, посочени в 
член 59, параграф 1.

Or. en

Изменение 14
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3е. ДДС не представлява допустим 
разход за дадена операция, освен в 
случаите на ДДС, което не е 
възстановимо съгласно националното 
законодателство за ДДС. Начинът на 
отчитане на ДДС на равнището на 
инвестициите, направени от 
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крайните получатели, не се взема 
предвид при определяне на 
допустимостта на разходите във 
връзка с финансовия инструмент. 
Когато финансовите инструменти се 
съчетават с безвъзмездни средства 
съгласно параграфи 5 и 6, по 
отношение на безвъзмездните 
средства обаче се прилагат 
разпоредбите на член 59, параграф 3.

Or. en

Изменение 15
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3ж. За целите на прилагането на 
настоящия член приложимите 
правила за държавната помощ са 
тези, които са в сила по времето, 
когато управляващият орган или 
фондът от фондове договорно 
предоставя програмен принос на даден 
финансов инструмент или когато 
финансовият инструмент договорно 
предоставя програмен принос на 
крайни получатели, както е 
приложимо.

Or. en

Изменение 16
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя допълнителни специални 
правила относно закупуването на 
земя и относно съчетаването на 
техническа помощ и финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 17
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнение на финансовите 
инструменти

Изпълнение на финансовите 
инструменти

1. При прилагането на член 32 
управляващите органи могат да 
предоставят финансов принос на 
следните финансови инструменти:

1. При прилагането на член 32 
управляващите органи могат да 
предоставят финансов принос на 
следните финансови инструменти:

а) финансови инструменти, създадени 
на равнището на Съюза, управлявани 
пряко или косвено от Комисията;

а) финансови инструменти, създадени 
на равнището на Съюза, управлявани 
пряко или косвено от Комисията;

б) финансови инструменти, създадени 
на национално, регионално, 
транснационално или трансгранично 
ниво, управлявани от или на 
отговорността на управляващия орган.

б) финансови инструменти, създадени 
на национално, регионално, 
транснационално или трансгранично 
ниво, управлявани от или на 
отговорността на управляващия орган.

2. За финансовите инструменти, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
прилага дял [VІІІ] от Финансовия 
регламент. Приносът от фондовете по 
ОСР за финансови инструменти по 

2. Приносът от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове за финансови инструменти по 
параграф 1, буква а) се държи в отделни 
сметки и се използва — в съответствие с 
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параграф 1, буква а) се държи в отделни 
сметки и се използва — в съответствие с 
целите на съответните фондове по ОСР
— за подкрепа на дейности и крайни 
получатели, които са в съответствие с 
програмата или програмите, от които се 
прави този принос.

целите на съответните европейски 
структурни и инвестиционни фондове 
— за подкрепа на дейности и крайни 
получатели, които са в съответствие с 
програмата или програмите, от които се 
прави този принос. Приносът към 
такива финансови инструменти 
подлежи на разпоредбите на 
настоящия регламент, освен ако не са 
изрично предвидени изключения. Това 
не засяга правилата, регулиращи 
създаването и функционирането на 
финансови инструменти съгласно 
Финансовия регламент, освен ако те 
не са в противоречие на разпоредбите 
на РОР, като в такъв случай превес 
взема последният.

3. За финансови инструменти по 
параграф 1, буква б) управляващият 
орган може да предостави финансов 
принос на следните финансови 
инструменти:

3. За финансови инструменти по 
параграф 1, буква б) управляващият 
орган може да предостави финансов 
принос на следните финансови 
инструменти:

а) финансови инструменти, отговарящи 
на стандартните условия, определени от 
Комисията чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3;

а) финансови инструменти, отговарящи 
на стандартните условия, определени от 
Комисията чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3;

б) вече съществуващи или 
новосъздадени финансови инструменти, 
които са специално разработени с цел 
постигане на преследваната цел и 
които зачитат приложимите 
правила на Съюза и приложимите 
национални правила.

б) вече съществуващи или 
новосъздадени финансови инструменти, 
които са специално разработени с цел 
постигане на специфичните цели, 
изложени в рамките на съответния 
приоритет.

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 142, в които 
определя специфичните правила 
относно някои видове финансови 
инструменти, посочени в буква б), 
както и продуктите, които могат да 
се реализират чрез тези 
инструменти.

заличава се

4. Когато подкрепя финансови 
инструменти, посочени в параграф 1, 

4. Когато подкрепя финансови 
инструменти, посочени в параграф 1, 
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буква б), управляващият орган може да: буква б), управляващият орган може да:
а) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове по 
ОСР, предназначени за изпълнението на 
финансови инструменти, които 
съответстват на целите на съответните 
фондове по ОСР, които ще предприемат 
задачи по изпълнението; подкрепата за 
такива инвестиции се ограничава до 
необходимите суми за изпълнението на 
нови финансови инструменти, които 
са в съответствие с целите на настоящия 
регламент; или

а) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други европейски 
структурни и инвестиционни
фондове, предназначени за
изпълнението на финансови 
инструменти, които съответстват на 
целите на съответните европейски 
структурни и инвестиционни
фондове, които ще предприемат задачи 
по изпълнението; подкрепата за такива
субекти се ограничава до необходимите 
суми за изпълнението на нови
инвестиции, без да се засяга член 32, 
параграф 3, и в съответствие с целите 
на настоящия регламент; или

б) поверява задачи по изпълнението на: б) поверява задачи по изпълнението на:
i) Европейската инвестиционна банка; i) Европейската инвестиционна банка;

ii) международни финансови 
институции, в които някоя от държавите 
членки е акционер, или финансови 
институции, установени в държава 
членка и целящи постигане на публичен 
интерес под контрола на публичен 
орган, избран в съответствие с 
приложимите правила на Съюза и 
приложимите национални правила;

ii) международни финансови 
институции, в които някоя от държавите 
членки е акционер, или финансови 
институции, установени в държава 
членка и целящи постигане на публичен 
интерес под контрола на публичен 
орган;

iii) публичноправна или частноправна 
организация, избрана в съответствие 
с приложимите правила на Съюза и 
приложимите национални правила.

iii) публичноправна или частноправна 
организация.

в) предприема пряко задачи по 
изпълнението в случай на финансови 
инструменти, състоящи се само от заеми 
или гаранции.

в) предприема пряко задачи по 
изпълнението в случай на финансови 
инструменти, състоящи се само от заеми 
или гаранции; в този случай 
управляващият орган се счита за 
бенефициент по смисъла на член 2, 
параграф 8.

При изпълнението на финансови 
инструменти, посочените в букви а), 
б) и в) структури осигуряват 
спазването на приложимите 
разпоредби на ЕС и приложимите 
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национални разпоредби, включително 
правилата за европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, държавната помощ, 
обществените поръчки и 
съответните стандарти и 
приложимото законодателство 
относно изпирането на пари, борбата 
с тероризма и данъчните измами. Те 
не се установяват в територии, 
чиято юрисдикция не сътрудничи на 
ЕС във връзка с прилагането на 
международно договорените данъчни 
стандарти, и не поддържат бизнес 
отношения със субекти, установени в 
тези територии, и транспонират 
тези изисквания в договорите си с 
избраните финансови посредници.

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, в които да 
определя правила относно 
финансовите споразумения, ролята и 
отговорността на субектите, на 
които са поверени задачите по 
изпълнението, както и разходите и 
таксите за управление.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 33, параграф 4, 
последна алинея; формулировката е променена.

4.1.a. Когато финансовият 
инструмент се изпълнява по 
параграф 4, букви а) и б), в зависимост 
от структурата за изпълнението на 
финансовия инструмент, условията и 
редът за приноса за финансовите 
инструменти от програми се 
определят във финансови 
споразумения в съответствие с 
ПРИЛОЖЕНИЕ Х на следните 
равнища:
а) където е приложимо, между 
разполагащите със съответния 
мандат представители на 
управляващия орган и структурата, 
изпълняваща фонда от фондове, и
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б) между разполагащите със 
съответния мандат представители 
на управляващия орган или, където е 
приложимо, структурата, 
изпълняваща фонда от фондове, и 
структурата, изпълняваща 
финансовия инструмент.
4.1.б. За финансови инструменти, 
изпълнявани по параграф 4, буква в), 
условията и редът за приноса за 
финансовите инструменти от 
програми се определя в стратегически 
документ в съответствие с 
ПРИЛОЖЕНИЕ Х, който се 
разглежда от мониторинговия 
комитет.
Комисията се оправомощава да 
приема, в съответствие с член 142, 
делегирани актове за определяне на 
допълнителните конкретни правила 
относно ролята и отговорността на 
органите, изпълняващи финансовите 
инструменти, съответните 
критерии за подбор и продуктите, 
които могат да се доставят чрез 
финансови инструменти в 
съответствие с разпоредбите 
съгласно член 32. Комисията 
уведомява едновременно Европейския 
парламент и Съвета за делегираните 
актове, приети в съответствие с 
член 142, в рамките на четири месеца 
от приемането на настоящия 
регламент.

5. Субектите, посочени в параграф 4,
буква б), подточки i) и ii), когато 
изпълняват финансови инструменти 
чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, могат допълнително да 
поверят част от изпълнението на 
финансови посредници, при условие че 
тези субекти гарантират на своя 
отговорност, че финансовите 
посредници удовлетворяват критериите, 
определени в [член 57 и член 131, 
параграфи 1, 1a и 3] от Финансовия 
регламент1. Финансовите посредници се 

5. Органите, посочени в параграф 4,
букви а) и б), когато изпълняват 
фондове, инвестиращи в други фондове, 
могат допълнително да поверят част от 
изпълнението на финансови 
посредници, при условие че тези 
субекти гарантират на своя отговорност, 
че финансовите посредници 
удовлетворяват критериите, определени 
в член 140, параграфи 1, 2 и 4 от 
Финансовия регламент1. Финансовите 
посредници се избират въз основа на 
открити, прозрачни, пропорционални и 
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избират въз основа на открити, 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни процедури, като 
се избягва конфликтът на интереси.

недискриминационни процедури, като 
се избягва конфликтът на интереси.

6. Субектите, посочени в параграф 4, 
буква б), на които са поверени задачи по 
изпълнението, откриват доверителни 
сметки на свое име и от името на 
управляващия орган. Активите в тези 
доверителни сметки се управляват в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление, като се следват 
подходящи пруденциални правила и 
сметките имат подходяща ликвидност.

6. Органите, посочени в параграф 4, 
буква б), на които са поверени задачи по 
изпълнението, откриват доверителни 
сметки на свое име и от името на 
управляващия орган или създават 
финансовия инструмент като 
отделен финансов блок в рамките на 
финансова институция. В случай на 
отделен финансов блок, отпусканите 
по програма ресурси, инвестирани във 
финансовия инструмент, се 
разграничават счетоводно от 
останалите ресурси, с които 
разполага финансовата институция. 
Активите в доверителните сметки и 
отделните финансови блокове се 
управляват в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, като 
се следват подходящи пруденциални 
правила и сметките имат подходяща 
ликвидност.

6a. Националният публичен и частен 
принос, включително, когато е 
целесъобразно, приносът в натура, 
посочен в член 32, параграф 8, може да 
се предоставя на равнище фонд от 
фондове, на равнище финансов 
инструмент или на равнище крайни 
получатели, в съответствие с 
правилата за отделните фондове.

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 
изпълнението, както и преобразуването 
на активите между еврото и 

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя подробни правила относно 
специалните изисквания по отношение 
на трансфера и управлението на 
активите, управлявани от субектите, на 
които са поверени задачи по 
изпълнението, както и преобразуването 
на активите между еврото и 
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националните валути. националните валути.

Or. en

Изменение 18
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Структурите, акредитирани в 
съответствие с член 64, не провеждат 
проверки на място на операции, които 
включват финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, 
параграф 1, буква а). Те получават 
редовни контролни доклади от 
структурите, натоварени с изпълнението 
на тези финансови инструменти.

1. Органите, назначени в съответствие 
с член 113а за ЕФРР, КФ, ЕСФ и 
ЕФМДР и с член 72 от РРСР за 
ЕЗФРСР, не провеждат проверки на 
място на операции, които включват 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а).
Те получават редовни контролни 
доклади от структурите, натоварени с 
изпълнението на тези финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 19
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) плащания към крайни получатели; а) плащания към крайни получатели, а в 
посочените в член 32, параграф 5 
случаи — плащания в полза на 
крайните получатели;

Or. en
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Изменение 20
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Разходите и таксите за 
управление, посочени в параграф 1, 
буква г) и параграф 2, могат да се 
начисляват от структурата, 
изпълняваща фонда от фондове, или 
от органите, изпълняващи финансови 
инструменти, в съответствие с 
член 33, параграф 4, букви а) и б) и не 
могат да надвишават праговете, 
определени в делегирания акт, посочен 
в настоящия параграф. Докато в 
разходите за управление се включват 
преки или косвени разходни позиции, 
възстановявани при представяне на 
доказателства за направените 
разходи, то таксите за управление се 
отнасят към договорена цена за 
предоставени услуги, установена чрез 
състезателна пазарна процедура, 
където това е приложимо. Разходите 
и таксите за управление се основават 
на методика за изчисление, базирана 
на постигнатите резултати.
Разходите и таксите за управление 
могат да включват такси за 
договорености. Когато таксите за 
договорености или част от тях се 
начисляват на краен потребител, те 
не се обявяват като допустими 
разходи.
Разходите и таксите за управление, 
включително извършените за 
подготвителна работа във връзка с 
финансовия инструмент преди 
подписване на съответното 
финансово споразумение, са 
допустими от датата на 
подписването на съответното 
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финансово споразумение.

Комисията се оправомощава да 
приема, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142, правилата 
за изчисление на разходите и таксите 
за управление и относно 
възстановяването на 
капитализираните разходи и 
таксите за управление за 
инструментите с дялово участие и 
микрокредитите.

Or. en

Изменение 21
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителни инвестиции чрез същия 
или други финансови инструменти в 
съответствие с целите на програмата 
или програмите.

в) допълнителни инвестиции чрез същия 
или други финансови инструменти в 
съответствие с конкретните цели, 
посочени в даден приоритет.

(Забележка: тази буква в) ще стане буква а) от член 38, параграф 1 от изменението 
на Парламента.)

Or. en

Изменение 22
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад за изпълнението на финансовите 
инструменти

Доклад за изпълнението на финансовите 
инструменти

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението.

1. Управляващият орган изпраща на 
Комисията специален доклад за 
операциите, в които се съдържат 
финансови инструменти, като 
приложение към годишния доклад за 
изпълнението.

2. В посочения в параграф 1 доклад за 
всеки финансов инструмент се включва 
следната информация:

2. В посочения в параграф 1 доклад за 
всеки финансов инструмент се включва 
следната информация:

а) посочват се програмата и 
приоритетът, от които се предоставя 
подкрепата от фондовете по ОСР;

а) посочват се програмата и 
приоритетът или мярката, от които се 
предоставя подкрепата от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове;

б) описание на финансовия инструмент 
и уредбата за изпълнението му;

б) описание на финансовия инструмент 
и уредбата за изпълнението му;

в) посочват се структурите, на които са 
възложени задачи по изпълнението;

в) посочват се структурите,
изпълняващи финансови 
инструменти, и структурите, 
изпълняващи средства от фондовете, 
където е приложимо, както е 
посочено в член 33, параграф 1, 
буква а), член 33, параграф 4, букви а), 
б) и в), както и финансовите 
посредници, посочени в член 33, 
параграф 6;

г) общ размер на подкрепата по 
програми и приоритети или мерки за 
финансовия инструмент, включена в 
искания за плащане, подадени до 
Комисията;

г) общ размер на приноса от програми
по приоритети или мерки, изплатен за 
финансовия инструмент;

д) общ размер на подкрепата, която е 
изплатена или за която са поети 
задължения по договори за гаранции от 
финансовия инструмент за крайните 
получатели, по програми и приоритети 
или мерки и която е включена в 
искания за плащане, подадени до 

д) общ размер на подкрепата, която е 
изплатена на крайните получатели
или в полза на крайните получатели, 
или за която са поети задължения по 
договори за гаранции от финансовия 
инструмент за инвестиции в крайните 
получатели, както и за направените 
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Комисията; разходи за управление или 
изплатените такси за управление, по 
програми и приоритети или мерки;

е) приходи от финансовия инструмент 
и плащания към него;

е) изпълнението на финансовия 
инструмент, включително напредъка 
по отношение на неговото въвеждане
и на подбора на структурите, 
изпълняващи финансовия 
инструмент (включително на 
структурата, изпълняваща фонда от 
фондове);
еа) лихви и други печалби, генерирани 
от подкрепата от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове за финансовия инструмент, 
кумулативните суми от програмни 
средства, възстановени на 
финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването 
на средства, поети като задължение 
по договори, в т.ч. изплащане на 
главници и печалби и други приходи 
или доходи, например лихви, 
гаранционни такси, дивиденти, 
капиталова печалба или всякакви 
други постъпления от инвестиции;

ж) мултипликационен ефект на 
инвестициите, направени от финансовия 
инструмент, и стойност на 
инвестициите и участията;

ж) напредък при постигането на 
очаквания лостов ефект на 
инвестициите, направени от финансовия 
инструмент, и стойност на 
инвестициите и участията;

жа) стойността на инвестициите в 
собствен капитал спрямо предходни 
години;

з) принос на финансовия инструмент за 
постигането на показателите на
съответната програма и съответния 
приоритет.

з) принос на финансовия инструмент за 
постигането на показателите на 
съответния приоритет или мярка.

Информацията в букви ж) и з) може 
да се включва само в приложението 
към годишните доклади за 
изпълнението през 2017 г. и 2019 г., 
както и в окончателния доклад. 
Задълженията за мониторинг по 
букви а) и з) не се прилагат на ниво 
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крайни получатели.
2a. Комисията приема, посредством 
акт за изпълнение, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 143, параграф 3, 
договорености за единните условия 
относно моделите, които да се 
използват при мониторинга и 
докладването относно финансовите 
инструменти и относно 
докладването на мониторингова 
информация на Комисията.
2б. Всяка година, считано от 2016 г., в 
рамките на 6 месеца от крайния срок 
за представяне на годишните доклади 
за изпълнението, посочен в член 101, 
параграф 1 за ЕФРР, ЕСФ и КФ, 
член 82 от Регламента за ЕЗФРСР за 
ЕЗФРСР, както и съответните 
разпоредби на правилата за 
отделните фондове за ЕФМДР, 
Комисията предоставя обобщени 
справки на данните за постигнатия 
напредък по отношение на 
финансирането и изпълнението на 
финансовите инструменти, 
изпратени от управляващите органи 
в съответствие с настоящия член. 
Тези обобщени справки се изпращат 
на Европейския парламент и на 
Съвета и се оповестяват публично.

3. Комисията приема, посредством 
актове за изпълнение, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3, единни условия 
относно мониторинга и 
предоставянето на мониторингова 
информация на Комисията, 
включително по отношение на
финансовите инструменти, посочени в 
член 33, параграф 1, буква а).

3. Комисията гарантира единни 
условия за изпълнението на 
настоящия член, като приема, 
посредством актове за изпълнение, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, определена в член 143, 
параграф 3, моделите, които да се 
използват при докладването на 
Комисията относно финансовите 
инструменти.

Or. en
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Изменение 23
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Генериращи приходи операции Операции, които след приключване 
генерират нетни приходи

-1a. Настоящият член се прилага за 
операции, които след приключването 
си генерират нетни приходи. За 
целите на настоящия член „нетни 
приходи“ означава паричните 
потоци, заплащани директно от 
потребителите за стоки и услуги, 
предоставени с операцията, като 
такси, заплащани директно от
потребителите за използването на 
инфраструктура, продажбата или 
отдаването под наем на земя или 
сгради или плащанията за услуги 
минус всички оперативни разходи и 
подмяна на недълготрайно оборудване 
за съответния период. Генерираните 
от операцията икономии от 
оперативните разходи се включват в 
нетните приходи, освен ако не са 
компенсирани от равностойно 
намаляване на субсидиите за 
дейността.
Когато не всички инвестиционни 
разходи са допустими за 
съфинансиране, нетните приходи се 
разпределят пропорционално между 
допустимите и недопустимите 
части от инвестиционните разходи.

1. Нетният приход, генериран след 
приключването на дадена операция в 
течение на определен референтен 
период се определя предварително по 
един от следните методи:

заличава се

а) прилагане на единен процент за 
приходите за съответния вид 

заличава се
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операция;
б) изчисляване на настоящата 
стойност на нетните приходи от 
операцията, като се отчита 
прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“ и, ако е 
необходимо, съображения за 
справедливост, свързани с 
относителния просперитет на 
съответната държава членка.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преместен в член 54, параграф 2а (нов); 
формулировката е променена.

Допустимите разходи за операцията, 
които ще се съфинансират, не могат 
да надвишават разликата между 
настоящата стойност на 
инвестиционните разходи на 
операцията и настоящата стойност 
на нетните приходи, определени 
съгласно един от тези методи.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 1а 
(нов); формулировката е променена.

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
определянето на единната ставка, 
упомената в буква а) по-горе.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 2а 
(нов), буква а); формулировката е променена.
Комисията приема методологията по 
буква б) чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 143, 
параграф 3.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 2а 
(нов), буква б); формулировката е променена.

1a. Допустимите разходи за 
операцията, които ще се 
съфинансират от фондовете, се 
намаляват предварително при 
отчитане на потенциала на 
операцията да генерира нетни 
приходи през определен референтен 
период, който обхваща както периода 
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на изпълнение на операцията, така и 
периода след приключване на 
изпълнението.

2. Когато обективно не е възможно да 
се определят предварително 
приходите в съответствие с 
методите, посочени в параграф 1, 
нетните приходи, генерирани в 
рамките на три години от 
приключването на операцията или до 
30 септември 2023 г., в зависимост от 
това коя дата е по-ранна, се 
приспадат от декларираните пред 
Комисията разходи.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преместен в член 54, параграф 4б (нов); 
формулировката е променена.

2a. Потенциалните нетни приходи 
от операцията се определят 
предварително по един от следните 
методи за избор на управляващия 
орган за дадения сектор, подсектор 
или тип операция:
а) прилагане на фиксиран процент за 
нетните приходи за сектора или 
подсектора, приложим за 
операцията, както е определено в 
приложение [XXX] или в някой от 
посочените по-нататък делегирани 
актове.
На Комисията се предоставят 
правомощия в надлежно обосновани 
случаи да приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 за изменение 
на приложението чрез коригиране на 
фиксираните проценти, установени в 
приложение [XXX], при отчитане на 
историческите данни и потенциала 
за събиране на разходите, както и на 
принципа „замърсителят плаща“, 
където е приложимо.
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 за 
установяване на фиксираните 
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проценти за сектори или подсектори 
в областта на ИКТ, 
научноизследователската и 
развойната дейност, иновациите и 
енергийната ефективност. 
Комисията нотифицира 
делегираните актове едновременно на 
Европейския парламент и Съвета не 
по-късно от 30 юни 2015 г.
1 Декларацията на Комисията е в 
края на тази таблица.
Освен това на Комисията се 
предоставят правомощия в надлежно 
обосновани случаи да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142 за допълнителни сектори 
или подсектори, включително 
подсектори на секторите, посочени в 
приложение [XXX], които попадат в 
обхвата на определените в член 9 
тематични цели и получават 
подкрепа от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.
При прилагането на този метод се 
смята, че всички нетни приходи, 
генерирани при изпълнението и след 
приключването на операцията, са 
взети предвид чрез прилагането на 
фиксирания процент и следователно 
те не се приспадат впоследствие от 
допустимите разходи за операцията.
б) изчисляване на дисконтираните 
нетни приходи от операцията при 
отчитане на подходящия референтен 
период за сектора или подсектора, 
приложим за операцията, обичайно 
очакваната рентабилност за 
съответната категория инвестиция, 
прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“ и, ако е 
необходимо, съображенията за 
справедливост, свързани с 
относителния просперитет на 
съответната държава членка или 
регион.
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Когато за даден нов сектор или 
подсектор е установена единна 
ставка чрез приемането на делегиран 
акт, управляващият орган може да 
избере да приложи метода, посочен в 
буква а), за нови операции във връзка 
със съответния сектор или 
подсектор.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които 
определя метода, посочен в буква б).
При прилагането на този метод 
нетните приходи, генерирани при 
изпълнението на операцията, от 
източници на приходи, които не са 
отчетени при определянето на 
потенциалните нетни приходи от 
тази операция, се приспадат от 
допустимите разходи за операцията 
най-късно при окончателното искане 
за плащане, подадено от 
бенефициента.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат само за 
операции на обща стойност над 1 000 
000 EUR.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 4в 
(нов), буква б); формулировката е променена.

3a. Методът, по който нетните 
приходи се приспадат от разходите 
за операцията, включени в искането 
за плащане, представено на 
Комисията, се определя в 
съответствие с националните 
правила.

4. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ЕСФ.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 4в 
(нов), буква а); формулировката е променена.

4a. Като алтернатива на 
прилагането на методите, 
установени в параграф 3, 
максималният процент на 
съфинансиране по член 53, параграф 1 
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може по искане на дадена държава 
членка да бъде намален в момента на 
приемане на програма за приоритет 
или мярка, съгласно която за всички 
операции, които ще получат подкрепа 
по този приоритет или мярка, може 
да се прилага единна ставка в 
съответствие с параграф 3, буква а). 
Намалението е не по-малко от 
сумата, получена като се умножи 
максималният процент на 
съфинансиране от Съюза, приложим 
съгласно правилата за отделните 
фондове, по съответната единна 
ставка по член 3, буква а).
При прилагането на този метод се 
счита, че всички нетни приходи, 
генерирани при изпълнението и след 
приключването на операцията, са 
взети предвид чрез прилагането на 
намаления процент за съфинансиране 
и следователно те не се приспадат 
впоследствие от допустимите 
разходи за операциите.
4б. Когато обективно не е възможно 
да се определят предварително 
приходите в съответствие с някой 
от методите, посочени в параграф 3 
или параграф 5, нетните приходи, 
генерирани в рамките на три години 
от приключването на операцията или 
до 30 септември 2023 г., в зависимост 
от това коя дата е по-ранна, се 
приспадат от декларираните пред 
Комисията разходи.
4в. Параграфи 1—6 не се прилагат за:
а) операции или части от операции, 
подкрепяни единствено от ЕСФ;
б) операции, за които общият размер 
на допустимите разходи преди 
прилагането на параграфи 1—6 не 
надвишава 1 000 000 EUR;
в) възстановима помощ, предмет на 
задължение за цялостно 
възстановяване, и награди;
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г) техническа помощ;
д) подкрепа за или от финансови 
инструменти;
е) операции, за които публичната 
подкрепа е под формата на 
еднократни суми или на покриване на 
единични разходи съгласно 
стандартна таблица;
ж) операции, изпълнявани в рамките 
на съвместен план за действие;
з) операции, за които сумите или 
процентите на подкрепа са 
определени в приложение 1 към 
Регламента за ЕЗФРСР.
Независимо от разпоредбите на 
буква б), когато дадена държава 
членка прилага параграф 5, тя може 
да включи в съответния приоритет 
или мярка операциите, за които 
общият размер на допустимите 
разходи преди прилагането на 
параграфи 1—6 не надвишава 
1 000 000 EUR.

5. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на операции, които се 
подчиняват на правилата за 
държавните помощи, или на 
правилата за подкрепата за или от 
финансови инструменти.

заличава се

Бележка за превода: Настоящият параграф е преобразуван в член 54, параграф 4в 
(нов), буква д); формулировката е променена.

Or. en

Изменение 24
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия и отговорности на 
Комисията

Правомощия и отговорности на 
Комисията

1. Комисията се уверява въз основа на 
наличната информация, включително
въз основа на процедурата по 
акредитиране, годишната декларация
за управлението, годишния контролен 
доклад, годишното одитно 
становище, годишния доклад за 
изпълнението и проведените от 
националните органи и от органите на 
Съюза одити, че държавите членки са 
създали системи за управление и 
контрол, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове и че 
тези системи функционират ефективно в 
процеса на изпълнение на програмите.

1. Комисията се уверява въз основа на 
наличната информация, включително
информация относно определянето 
на органи, които да отговарят за 
управлението и контрола, за
документите, предоставяни всяка 
година от органите, определени 
съгласно член 59, параграф 5 от 
Финансовия регламент, контролните 
доклади, годишните доклади за
изпълнението и проведените от 
националните органи и от органите на 
Съюза одити, че държавите членки са 
създали системи за управление и 
контрол, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове и че 
тези системи функционират ефективно в 
процеса на изпълнение на програмите.

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

2. Длъжностните лица на Комисията или 
упълномощени представители на 
Комисията могат да извършват одити 
или проверки на място, при условие че 
на компетентния национален орган 
бъде дадено предизвестие от поне 
дванадесет работни дни, освен при 
спешни случаи. Комисията спазва
принципа на пропорционалност, като 
отчита необходимостта да се 
избегне неоправдано дублиране на 
одитите и проверките, извършвани 
от държавите членки, равнището на 
риска за бюджета на Съюза и 
необходимостта да се сведе до 
минимум административната 
тежест за бенефициентите в 
съответствие с правилата за 
отделните фондове. Обхватът на 
такива одити или проверки може да 
включва по-специално проверка на 
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ефективното функциониране на 
системите за управление и контрол по 
дадена програма или част от нея, 
операциите и оценка на доброто 
финансово управление на операциите 
или програмите. В такива одити или 
проверки могат да участват длъжностни 
лица или упълномощени представители 
на държавата членка.

Длъжностните лица на Комисията или 
упълномощените представители на 
Комисията, надлежно оправомощени да 
извършват одити на място, имат достъп 
до всички досиета, документи и 
метаданни, независимо от носителя, на 
който се съхраняват, свързани с 
операции, подкрепяни от фондовете по 
ОСР, или до системите за управление и 
контрол. Държавите членки предоставят 
копия на такива досиета, документи и 
метаданни на Комисията при поискване.

Длъжностните лица на Комисията или 
упълномощените представители на 
Комисията, надлежно оправомощени да 
извършват одити или проверки на 
място, имат достъп до всички
необходими досиета, документи и 
метаданни, независимо от носителя, на 
който се съхраняват, свързани с 
операции, подкрепяни от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, или до системите за 
управление и контрол. Държавите 
членки предоставят копия на такива 
досиета, документи и метаданни на 
Комисията при поискване.

Определените в настоящия параграф 
правомощия не засягат прилагането на 
национални разпоредби, които запазват 
някои действия за конкретно 
определени от националното 
законодателство служители.
Длъжностните лица и упълномощените 
представители на Комисията не 
участват, inter alia, в посещения по 
домовете или в официални разпити на 
лица в рамките на националното 
законодателство. Те обаче имат достъп 
до информацията, получена по този 
начин.

Определените в настоящия параграф 
правомощия не засягат прилагането на 
национални разпоредби, които запазват 
някои действия за конкретно 
определени от националното 
законодателство служители.
Длъжностните лица и упълномощените 
представители на Комисията не 
участват, inter alia, в посещения по 
домовете или в официални разпити на 
лица в рамките на националното 
законодателство. Те обаче имат достъп 
до информацията, получена по този 
начин, без да се засяга 
компетентността на националните 
съдилища и при пълно зачитане на 
основните права на засегнатите 
правни субекти.

3. Комисията може да изиска от дадена 
държава членка да предприеме 
необходимите действия с оглед 
осигуряване на ефективното 
функциониране на нейните системи за 

3. Комисията може да изиска от дадена 
държава членка да предприеме 
необходимите действия с оглед 
осигуряване на ефективното 
функциониране на нейните системи за 
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управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове.

управление и контрол или 
правомерността на разходите в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове.

4. Комисията може да изиска от 
държава членка да разгледа дадена 
жалба, подадена пред Комисията 
относно подбора или изпълнението на 
съфинансираните от фондовете по 
ОСР операции или функционирането 
на системата за управление и 
контрол.

заличава се

Or. en

Изменение 25
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всяка държава поне 25 % от
средствата от структурните фондове за
по-слабо развитите региони, 40 % за 
регионите в преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се отпускат на 
ЕСФ. За целите на настоящата 
разпоредба подкрепата за дадена 
държава членка по линия на 
[финансовия инструмент „Храна за 
нуждаещото се население“] се 
разглежда като част от средствата по 
структурните фондове, разпределени за 
ЕСФ.

3. С цел да се гарантира, че 
достатъчно инвестиции са насочени 
към младежката заетост, трудовата 
мобилност, придобиването на знания, 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, делът на средствата от 
структурните фондове, налични за
програмиране на оперативните 
програми по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, 
разпределени на ЕСФ във всяка 
държава членка, не е по-малък от 
съответния дял на ЕСФ за тази 
държава членка, наблюдаван в 
оперативните програми за целите 
„Сближаване“ и „Регионална 
конкурентоспособност и заетост“ за 
периода 2007—2013 г. Към този дял се 
добавя допълнителна сума за всяка 
държава членка, определена в 
съответствие с метода, посочен в 
приложение IIIв, за да се гарантира, 
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че в държавите членки делът на ЕСФ 
като процент от общите 
комбинирани средства за 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд на равнището на ЕС, като се 
изключи подкрепата от Кохезионния 
фонд за транспортна 
инфраструктура по Механизма за 
свързване на Европа, посочена в 
член 84, параграф 4, както и 
подкрепата от структурните 
фондове за най-нуждаещото се 
население, посочена в член 84, 
параграф 5, е не по-малък от 23,1 %. 
За целите на настоящата разпоредба
инвестициите, предоставени от ЕСФ 
на инициативата за младежка 
заетост, се разглеждат като част от 
средствата по структурните фондове, 
разпределени за ЕСФ.

Or. en

Изменение 26
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, която се предоставя на 
Комисията

Информация, необходима за 
одобряването на големи проекти

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

1. Преди да бъде одобрен голям 
проект, управляващият орган осигурява 
наличието на следната информация:

а) информация за структурата, която 
ще отговаря за изпълнението на големия 
проект, и за нейния капацитет;

а) структурата, която ще отговаря за 
изпълнението на големия проект, и за 
нейния капацитет;

б) описание и информация относно 
инвестицията и нейното 

б) описание относно инвестицията и 
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местоположение; нейното местоположение;
в) общ размер на разходите и общ 
размер на допустимите разходи, като се 
вземат предвид изискванията, 
определени в член 54;

в) общ размер на разходите и общ 
размер на допустимите разходи, като се 
вземат предвид изискванията, 
определени в член 54;

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

г) извършените проучвания за 
осъществимост, включително и анализ 
на вариантите и резултатите;

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

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

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

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

ж) съгласуваността със съответните 
приоритетни оси на оперативната 
програма или програми, и 
нейният/техният очакван принос за 
постигане на специфичните цели на тези 
приоритетни оси;

ж) съгласуваността със съответните 
приоритетни оси на оперативната 
програма или оперативните програми 
и нейният/техният очакван принос за 
постигане на специфичните цели на тези 
приоритетни оси, и очакваният принос 
за социално–икономическото 
развитие;

з) плана за финансиране, който показва 
общия размер на планираните 
финансови средства и планираната 
подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички 
други източници на финансиране, както 
и физическите и финансови показатели 
за мониторинг на напредъка, като се 
отчитат установените рискове;

з) плана за финансиране, който показва 
общия размер на планираните 
финансови средства и планираната 
подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички 
други източници на финансиране, както 
и физическите и финансови показатели 
за мониторинг на напредъка, като се 
отчитат установените рискове;

и) графика за изпълнение на големия 
проект и, когато се очаква периодът на 
изпълнение да е по-дълъг от периода на 
програмиране, на фазите, за които се 
иска подкрепа от фондовете през 
периода на програмиране 2014—2020 г.

и) графика за изпълнение на големия 
проект и, когато се очаква периодът на 
изпълнение да е по-дълъг от периода на 
програмиране, на фазите, за които се 
иска подкрепа от фондовете през 
периода на програмиране 2014—2020 г.

Комисията предоставя 
ориентировъчни насоки относно
методологията, която следва да се 

Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на
методологията, която следва да се 
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използва при извършването на анализа 
на разходите и ползите, упоменат в 
буква д) по-горе, в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 143, параграф 2.

използва въз основа на най-добрите 
признати практики при извършването 
на анализа на разходите и ползите, 
упоменат в буква д), в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 143, параграф 2.

По инициатива на държава членка 
информацията в член 91, букви а)—и) 
може да бъде оценявана от 
независими експерти, на които 
Комисията оказва техническа помощ, 
или по споразумение с Комисията —
от други независими експерти. В 
другите случаи държавите членки 
подават на Комисията предвидената 
в член 91, букви а)—и) информация 
веднага щом стане налична.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които да 
определя методологията, която да се 
използва при извършването на преглед 
на качеството на голям проект.

Форматът за информацията, която 
трябва да бъде представена за 
големите проекти, се определя в 
съответствие с образеца, приет от
Комисията чрез актове за изпълнение.
Тези актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 143, 
параграф 2.

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които установява 
формата за представяне на 
информацията, посочена в букви а)—
и) от първата алинея. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 143, параграф 2.

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

заличава се
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дата на приключване преди края на 
2022 г.

Or. en

Изменение 27
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява големия проект 
въз основа на информацията, посочена в 
член 91, с цел да определи дали 
предложената подкрепа от 
фондовете е обоснована.

1. Когато големият проект е оценен 
положително по време на прегледа на 
качеството от независими експерти,
въз основа на тяхната оценка на
информацията, посочена в член 91,
държавата членка може да пристъпи 
към подбора на големия проект в 
съответствие с член 114, параграф 3.
Управляващият орган уведомява 
Комисията за избрания голям проект. 
Нотифицирането съдържа следните 
елементи:
а) документа, предвиден в член 114, 
параграф 3, буква в), в който се 
посочват: 
i) органът, който ще отговаря за 
изпълнението на големия проект;
ii) описание на инвестицията, 
местоположението, графикът и 
очакваният принос на големия проект 
за целите на съответната 
приоритетна ос или оси;
iii) общ размер на разходите и общ 
размер на допустимите разходи, като 
се вземат предвид изискванията, 
определени в член 54, и;
iv) планът за финансиране, както и 
физическите и финансовите 
показатели за мониторинг на 
напредъка, като се отчитат 
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установените рискове;
б) прегледа на качеството от 
независимите експерти, като бъдат 
представени ясни становища 
относно осъществимостта на 
инвестицията и икономическата 
жизнеспособност на големия проект.
Финансовият принос за големия 
проект, избран от държавата членка, 
се счита за одобрен от Комисията 
при липсата на решение, чрез акт за 
изпълнение, за отказване на 
финансовия принос, в срок от три 
месеца от датата на 
нотифицирането. Комисията 
отказва предоставянето на 
финансовия принос само на основание 
на установена съществена слабост на 
проекта по време на независимия 
преглед на качеството.
Комисията установява формата на 
нотифициране посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

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

2. В другите случаи Комисията оценява 
големия проект въз основа на 
информацията, посочена в член 91, с 
цел да определи дали е основателен 
исканият финансов принос за големия 
проект, избран от управляващия 
орган в съответствие с член 114, 
параграф 3. Комисията приема чрез 
акт за изпълнение решение за 
одобряване на финансовия принос за 
избрания голям проект не по-късно от 
три месеца след датата на подаване на 
информацията, посочена в член 91.

Решението за одобрение зависи от 
сключването на първия договор за 
извършване на строителни работи в 
рамките на две години от датата на

Одобрението от Комисията съгласно 
член 92, параграф 1 и член 92, 
параграф 2 зависи от сключването на 
първия договор за извършване на 
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решението. строителни работи или в случаите на 
дейности, извършвани в рамките на
структури за публично-частно 
партньорство, от подписването на 
договора за публично-частно 
партньорство между публичния орган 
и партньора от частния сектор, в 
рамките на три години от датата на
одобрението. След надлежно 
мотивирано искане на държавата 
членка, по-конкретно в случай на 
забавяне, причинено от
административни и правни 
процедури, свързани с изпълнението 
на големи проекти и проведени в 
рамките на тригодишния срок, 
Комисията има право да приеме 
решение, чрез акт за изпълнение, за 
продължаване на срока с не повече от 
две години.

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

3. Когато Комисията не одобри 
финансовия принос за избрания голям 
проект, в решението си тя излага
мотивите си за своя отказ.

3a. Големите проекти, за които 
Комисията е нотифицирана съгласно 
параграф 1, или които са представени 
на Комисията за одобрение съгласно 
параграф 2, се съдържат в списъка на 
големите проекти по дадена 
оперативна програма.

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

4. Разходите, отнасящи се до даден 
голям проект, могат да се включват в
искане за плащане след изпращане на 
нотифицирането, посочено в 
параграф 1 от настоящия член, или 
след изпращането за одобрение
съгласно параграф 2. Когато 
Комисията не одобри големия проект, 
избран от държавата членка, 
декларацията за разходите трябва да 
бъде съответно коригирана след 
приемане на решението от страна на 
Комисията.
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Изменение 28
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 92а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92а 
Решение относно голям проект с 
поетапна реализация
1. Чрез дерогация от член 91, 
параграф 1, трета алинея и член 92, 
параграфи 1 и 2, процедурите по 
настоящия член се прилагат за 
операция, която отговаря на 
следните условия:
а) операцията представлява вторият 
или последващ етап на голям проект 
по линия на предишния период на 
програмиране, за който предходният 
етап или етапи са били одобрени от 
Комисията не по-късно от 
31 декември 2015 г. в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета; или по отношение на 
държавите членки, присъединили се 
към Съюза след 1 януари 2013 г. —
31 декември 2016 г.;
б) сумата на общите допустими 
разходи за всички етапи на големия 
проект надвишават съответните 
равнища по член 90;
в) заявлението за големия проект и 
неговата оценка от Комисията по 
линия на предишния период на 
програмиране са обхванали всички 
планирани етапи;
г) не са настъпили съществени 
промени в информацията по член 91, 
параграф 1 за големия проект в 
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сравнение с информацията, която е 
предоставена в заявлението за 
големия проект, подадено съгласно 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета, по-специално във връзка с 
общите допустими разходи;
д) етапът на големия проект, който 
се изпълнява по линия на предишния 
период на програмиране, е готов или 
ще бъде готов за използване по 
предназначение, както е посочено в 
решението на Комисията, до крайния 
срок за подаване на документите за 
приключването за съответната 
оперативна програма или програми.
2. Държавата членка може да 
пристъпи към подбора на големия 
проект в съответствие с член 114, 
параграф 3 и да подаде 
нотифицирането, съдържащо всички 
елементи по член 92, параграф 1, 
буква а), заедно с потвърждение, че 
условието по параграф 1, буква г) е 
изпълнено. Не се изисква преглед на 
качеството на информацията от 
независими експерти.
3. Финансовият принос за големия 
проект, избран от държавата членка, 
се счита за одобрен от Комисията 
при липсата на решение, чрез акт за 
изпълнение, за отказване на 
финансовия принос за големия проект, 
в срок от три месеца от датата на 
нотифицирането. Комисията 
отказва финансовия принос само на 
основанието, че са настъпили 
съществени промени в 
информацията, посочена в 
параграф 1, буква г), или че големият 
проект не съответства на 
приоритетната ос на въпросната 
оперативна програма или програми.
4. Прилагат се разпоредбите на 
член 92, параграфи 3—6.

Or. en
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Изменение 29
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническа помощ по инициатива на 
Комисията

Техническа помощ по инициатива на 
Комисията

Фондовете могат да оказват подкрепа за 
техническа помощ до таван от 0,35 % от 
съответните им годишни средства.

В съответствие с приспаданията, 
предвидени в член 83, параграф 3
фондовете могат да оказват подкрепа за 
техническа помощ до таван от 0,35 % от 
съответните им годишни средства.

Or. en

Изменение 30
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническа помощ на държавите членки Техническа помощ на държавите членки
1. Всеки от фондовете може да 
финансира операции за техническа 
помощ, които отговарят на 
критериите за допустимост на някой 
от останалите фондове. Размерът на 
финансовите средства, разпределени за 
техническа помощ, е ограничен до 4 % 
от общия размер на средствата, 
разпределени за оперативните програми 
по всяка категория региони по целта
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

1. Размерът на финансовите средства, 
разпределени за техническа помощ, е 
ограничен до 4 % от общия размер на 
средствата, разпределени за 
оперативните програми в дадена 
държава членка по всяка категория 
региони, когато това е приложимо, по 
целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“.

1a. Всеки фонд може да подкрепя 
операции за техническа помощ, които 
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са допустими по някой от другите 
фондове. Без да се засягат 
разпоредбите на параграф 1, 
отпуснатото финансиране за 
техническа помощ от даден фонд не 
трябва да надвишава 10 % от общия 
размер на сумата, разпределена от 
този фонд на оперативни програми в 
дадена държава членка по всяка 
категория региони, когато това е 
приложимо, по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.
1б. Чрез дерогация от член 60, 
параграфи 1 и 2 операциите за 
техническа помощ може да бъдат 
изпълнявани извън програмния район, 
но на територията на Съюза, при 
условие че операциите са от полза за 
оперативната програма, или, при 
оперативна програма за техническа 
помощ — за другите засегнати 
програми.
1в. Когато разпределените по 
структурните фондове средства, 
посочени в параграф 1, се използват в 
подкрепа на операции за техническа 
помощ, свързани с повече от една 
категория региони, приписването на 
разходите за операциите може да се 
извърши по приоритетна ос, 
обединяваща различни категории 
региони, и може да се приложи 
пропорционална основа, като се 
вземат под внимание разпределените 
средства за всяка категория региони 
като дял от общите разпределени 
средства на държавата членка.
1г. Чрез дерогация от параграф 1, 
когато общата сума на 
разпределените средства от 
фондовете за дадена държава членка 
по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ е до 1 милиард евро, 
разпределените средства за 
техническа помощ може да нараснат 
или до 6 %, или до 50 000 000 EUR 
(която от двете стойности е по-
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ниска).
2. Техническата помощ е под формата 
на приоритетна ос, финансирана само по 
един фонд, в рамките на оперативната 
програма или на специална оперативна 
програма.

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

3. Отпуснатото финансиране за 
техническа помощ от даден фонд не 
трябва да надвишава 10 % от общия 
размер на сумата, разпределена от 
този фонд на оперативни програми в 
дадена държава членка по всяка 
категория региони по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

заличава се

Or. en

Изменение 31
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 110 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 85 % за Кохезионния фонд; а) 85 % за Кохезионния фонд;

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 от ниво 2 
по NUTS, които към 1 януари 2014 г. 
са допустими за прилагане на 
преходния режим на Кохезионния 
фонд;

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

регионите, които са били допустими 
за финансиране по преходна подкрепа 
съгласно член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006;

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

заличава се

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

заличава се

е) 50 % за по-силно развитите региони, 
различни от посочените в буква г).

е) 50 % за по-силно развитите региони, 
различни от посочените в буква в).

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

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

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

4. Ставката на съфинансиране за 
допълнително разпределените средства
за регионите от ниво 2 по NUTS, 
отговарящи на критериите, 
определение в член 2 от Протокол № 6 
към Договора за присъединяването на 
Австрия, Финландия и Швеция, няма
да надвишава 50 %.

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

заличава се

Or. en

Изменение 32
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

2. Държавите членки предотвратяват, 
откриват и коригират нередностите и 
възстановяват неправомерно 
изплатените суми, заедно с лихвите за 
просрочени плащания. Те съобщават на 
Комисията за нередности, които 
надвишават 10 000 EUR принос от 
фондовете, и я информират редовно за
значителен напредък по отношение
на свързаните административни и 
съдебни производства.

Държавите членки не съобщават на 
Комисията за нередности в следните 
случаи:
а) случаите, при които нередността 
се състои единствено в цялостно или 
частично неизпълнение на операция, 
която е част от съфинансираната 
оперативна програма, поради 
несъстоятелност на бенефициента;
б) случаите, докладвани доброволно 
от бенефициента на управляващия 
или на сертифициращия орган, преди 
един от тези органи да е разкрил 
нередността, независимо дали преди 
или след изплащане на публичния 
принос;
в) случаи, които са разкрити и 
коригирани от управляващия или от 
сертифициращия орган преди 
включването на въпросния разход в 
отчет за разходите, представен на 
Комисията.
Във всички останали случаи, и по-
специално тези, предшестващи 
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несъстоятелност, както и при 
съмнение за измама, установените 
нередности се докладват на 
Комисията, заедно със свързаните с 
тях мерки за предотвратяване и 
коригиране.

Когато неправомерно платените на 
даден бенефициер суми не могат да 
бъдат възстановени и това е в резултат 
на грешка или на небрежност от страна 
на държава членка, държавата членка 
отговаря за възстановяването на 
съответните суми към общия бюджет на 
Съюза.

Когато неправомерно платените на 
даден бенефициент суми не могат да 
бъдат възстановени и това е в резултат 
на грешка или на небрежност от страна 
на държава членка, държавата членка 
отговаря за възстановяването на 
съответните суми към общия бюджет на 
Съюза. Държавите членки могат да 
решат да не събират дадена 
неправомерно платена сума, ако 
сумата, която трябва да бъде събрана 
от бенефициента, без лихвите, не 
надвишава 250 EUR принос от 
фондовете.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, определящ подробни правила 
относно задълженията на държавите 
членки, посочени в настоящия 
параграф.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, определящ допълнителни
подробни правила относно критериите 
за определяне на случаите на 
нередности, които трябва да бъдат 
докладвани, и данните, които трябва 
да бъдат предоставени, както и 
относно условията и процедурите, 
които трябва да се прилагат за 
определяне дали неподлежащите на 
събиране суми да бъдат възстановени 
от държавите членки.

Комисията приема актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по консултиране 
съгласно член 143, параграф 2 с цел 
определяне на честотата на 
докладването и неговия формат, 
който трябва да бъде използван.

3. Държавите членки гарантират, че не 
по-късно от 31 декември 2014 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициерите и управляващите 
органи, сертифициращите органи, 
одитиращите органи и междинните 

3. Държавите членки гарантират, че не 
по-късно от 31 декември 2015 г., всеки 
обмен на информация между 
бенефициентите и управляващия орган, 
сертифициращия орган, одитиращия 
орган и междинните звена може да се 
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звена, може да се извършва само
посредством електронните системи за 
обмен на данни.

извършва посредством електронните 
системи за обмен на данни.

Системите улесняват оперативната 
съвместимост на националните рамки и 
рамката на Съюза и дават възможност 
на бенефициерите да предоставят цялата 
информация, посочена в първа алинея 
само един път.

Системите улесняват оперативната 
съвместимост на националните рамки и 
рамката на Съюза и дават възможност 
на бенефициентите да предоставят 
цялата информация, посочена в първа 
алинея само един път.

Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, подробни правила относно 
обмена на информация съгласно 
настоящия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, подробни правила относно 
обмена на информация съгласно 
настоящия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

Първа, втора и трета алинея не се 
прилагат за ЕФМДР.

Първа, втора и трета алинея не се 
прилагат за ЕФМДР.

Or. en

Изменение 33
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Член 114 – параграфи 8, 9 и 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 142, с които 
определя начините за обмен на
информация съгласно параграф 2, 
буква г).

8. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които 
определя правилата за определяне на 
информацията във връзка с данните, 
които трябва да се записват и 
съхраняват в компютъризирана 
форма, в рамките на системата за 
мониторинг, установена съгласно 
параграф 2, буква г).

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя 
техническите спецификации на 
системата, установена съгласно 
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параграф 2, буква г). Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

9. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 142, с които 
определя уредбата относно одитната 
следа, упомената в параграф 4, буква г).

9. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които 
определя подробните минимални 
изисквания относно одитната следа, 
упомената в параграф 4, буква г), по 
отношение на счетоводните записи, 
които да се поддържат, и 
разходооправдателните документи, 
които да се съхраняват на равнището 
на сертифициращия орган, 
управляващия орган, междинните 
звена и бенефициентите.

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

101. Комисията приема актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по консултиране,
посочена в член 143, параграф 2, с 
които определя единни условия 
относно образеца на декларацията за 
управлението, упомената в параграф 4, 
буква д) от настоящия член.
1Забележка: подходящата езикова 
формулировка на разпоредбите 
относно актовете за изпълнение 
подлежи на допълнително обсъждане 
след представяне на мнение. МНЕНИЕ 
от кого?

Or. en

Изменение 34
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел
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Предложение за регламент
Член 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

Функции на одитиращия орган Функции на одитиращия орган
1. Одитиращият орган осигурява 
извършването на одити на системите
за управление и контрол, на подходяща 
извадка от операции и на годишните 
счетоводни отчети.

1. Одитиращият орган осигурява 
извършването на одити на правилното 
функциониране на системата за 
управление и контрол на 
оперативната програма, както и на 
подходяща извадка от операции въз 
основа на декларираните разходи.

Декларираните разходи се одитират 
въз основа на представителна извадка 
и по принцип въз основа на 
статистически извадкови методи.
Нестатистически извадков метод 
може да се използва по професионална 
преценка на одитиращия орган в 
надлежно обосновани случаи в 
съответствие с международните 
одитни стандарти и във всеки случай, 
когато броят операции за отчетната 
година не е достатъчен, за да се 
използва статистически метод.
В такива случаи размерът на 
извадката е достатъчен, за да 
позволи на одитиращия орган да 
състави валидно одитно становище в 
съответствие с член 59, параграф 5, 
буква б) от Финансовия регламент.
Нестатистическият извадков метод 
обхваща минимум 5 % от операциите, 
за които пред Комисията са 
декларирани разходи по време на 
счетоводната година, и 10 % от 
разходите, които са декларирани пред 
Комисията по време на счетоводната 
година.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, за определянето на 
условията, на които тези одити 
следва да отговарят.

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

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

3. Одитиращият орган гарантира, че при 
одитната дейност се вземат предвид 
международно приетите стандарти за 
одит.

3. Одитиращият орган гарантира, че при 
одитната дейност се вземат предвид 
международно приетите стандарти за 
одит.

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

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

5. Одитиращият орган изготвя: 5. Одитиращият орган изготвя:
и) одитно становище относно 
годишните счетоводни отчети за 
предходната счетоводна година, 
чието приложно поле обхваща 
пълнотата, точността и 
достоверността на счетоводните 
сметки, функционирането на 
системата за управление и контрол, 
както и законосъобразността и 
редовността на основните 
трансакции;

и) одитно становище в съответствие с 
член 59, параграф 5, буква б) от 
Финансовия регламент;

ii) годишен контролен доклад, в който 
са посочени констатациите от 
одитите, извършени през предходната 
счетоводна година.

ii) контролен доклад, в който са 
посочени основните констатации, 
включително установените 
недостатъци в системите за 
управление и контрол, от одитите, 
извършени съгласно параграф 116, 
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алинея 1, и предложените и 
предприетите корективни действия.

Докладът по подточка ii) посочва 
всички недостатъци, открити в 
системата за управление и контрол и 
всички предприети или предложени 
корективни мерки.

заличава се

Когато за повече от една оперативна 
програма се прилага една обща система 
за управление и контрол, информацията, 
изисквана по подточка ii), може да бъде 
групирана в единен доклад.

Когато за повече от една оперативна 
програма се прилага една обща система 
за управление и контрол, информацията, 
изисквана по подточка ii), може да бъде 
групирана в единен доклад.

6. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение, образците на одитната 
стратегия, одитното становище и
годишния контролен доклад, както и 
методологията за метода за подбор 
на извадка, упоменат в параграф 4.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 143,
параграф 3.

6. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение образците на одитната 
стратегия, одитното становище и
контролния доклад. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с
образеца, приет от Комисията в 
съответствие с процедурата по
консултиране, посочена в член 143,
параграф 2.

6a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, за да 
определя обхвата и съдържанието на 
одитите на операциите и одитите 
на отчетите, както и 
методологията за избор на извадката 
от операциите, упоменати в 
параграф 1.

7. Правилата за изпълнение относно
използването на данните, събрани по 
време на одитите, извършвани от 
длъжностни лица на Комисията или от 
упълномощени представители на 
Комисията, се приемат от Комисията 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които 
определя подробни правила, свързани с
използването на данните, събрани по 
време на одитите, извършвани от 
длъжностни лица на Комисията или от 
упълномощени представители на 
Комисията.

Or. en
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Изменение 35
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Приложение ІІа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ: СПОРАЗУМЕНИЯ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ
1. Когато финансов инструмент се 
изпълнява по член 33, параграф 4, 
букви а) и б) от настоящия 
регламент, в споразумението за 
финансиране се включват условията и 
редът за предоставяне на приноса от 
програмата на финансовия 
инструмент, както и най-малко 
следните елементи:
а) инвестиционната стратегия или 
политика, включително 
договореностите за изпълнение, 
финансовите продукти, които ще се 
предлагат, целевите крайни 
получатели и предвижданото 
съчетаване с безвъзмездни средства 
(където е уместно);
б) бизнес план или равностоен 
документ за финансовия инструмент, 
който ще се прилага, включително 
очакваният лостов ефект, посочен в 
член 32, параграф 2;
в) целевите резултати, които 
въпросният финансов инструмент се 
очаква да постигне, за да допринесе за 
осъществяването на конкретните 
цели и резултати на съответния 
приоритет;
г) разпоредбите за мониторинг на 
изпълнението на инвестициите и 
потоците от сделки, включително 
докладване от финансовия 
инструмент пред фонда на фондове 
и/или управляващия орган, за да се 
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гарантира спазването на член 40;
д) изискванията за одит, като 
например минималните изисквания за 
документацията, която следва да се 
поддържа на равнище финансов 
инструмент (и, когато е 
целесъобразно, на равнище фонд на 
фондове), както и изискванията по 
отношение на поддържането на 
отделни записи за различните форми 
на подкрепа в съответствие с член 32, 
параграфи 5 и 6 (където е 
приложимо), включително разпоредби 
и изисквания във връзка с достъпа на 
националните органи за одит, 
органите за одит на Комисията и 
Европейската сметна палата до 
документи, за да се осигури ясна 
одитна следа в съответствие с 
член 34;
е) изискванията и процедурите за 
управление на поетапния принос, 
предоставян от програмата в 
съответствие с член 35, и за 
прогнозиране на потоците от сделки, 
включително изискванията за 
доверително/отделно счетоводство, 
посочени в член 33, параграф 8;
ж) изискванията и процедурите за 
управление на лихви и други печалби, 
генерирани по смисъла на член 37, 
включително допустими касови 
операции/инвестиции, както и 
отговорностите на съответните 
страни;
з) разпоредби относно изчисляването 
и плащането на направени разходи за 
управлението или такси за 
управлението на финансовия 
инструмент;
и) разпоредби във връзка с повторното 
използване на ресурси, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, до края на 
периода на допустимост в 
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съответствие с член 38;
й) разпоредби относно използването 
на ресурси, които могат да бъдат 
отнесени към подкрепата от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, след края на 
периода на допустимост в 
съответствие с член 39 и 
политиката в случай на излизане от 
конкретния финансов инструмент по 
отношение на приноса от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове;
к) условията за евентуално 
оттегляне или частично оттегляне 
на приноса от програма от 
програмите за финансови 
инструменти, включително фонда на 
фондове, където е приложимо;
л) разпоредбите, с които се 
гарантира, че прилагащите 
финансови инструменти органи 
управляват финансовите 
инструменти по независим начин и 
съобразно съответните 
професионални стандарти и 
действат изключително в интерес на 
страните, осигуряващи принос към 
финансовия инструмент;
м) разпоредбите за приключване на 
финансовия инструмент.
Освен това, когато финансовите 
инструменти са организирани 
посредством фонд на фондове, в 
споразумението за финансиране 
между управляващия орган и органът, 
изпълняващ фонда на фондове, трябва 
също така да се установят 
разпоредби за оценка и подбор на 
органите за изпълнение на 
финансовите инструменти, 
включително покани за изразяване на 
интерес или процедури за обществени 
поръчки.
2. Стратегическите документи, 
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посочени в член 33, параграф 4, за 
финансови инструменти, 
изпълнявани съгласно член 33, 
параграф 4, буква в), трябва да 
включват най-малко следните 
елементи:
а) инвестиционната стратегия или 
политика на финансовия 
инструмент, общите условия и ред за 
предвидените дългови продукти, 
целевите получатели и действията, 
за които е предназначена подкрепата;
б) бизнес план или равностоен 
документ за финансовия инструмент, 
който ще се прилага, включително 
очаквания лостов ефект, посочен в 
член 32, параграф 2;
в) използването и повторното 
използване на ресурси, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, в 
съответствие с членове 37, 38 и 39 от 
регламента за общоприложимите 
разпоредби;
г) мониторинг и докладване на 
изпълнението на финансовия 
инструмент с цел да се гарантира 
спазването на член 40;

Or. en

Изменение 36
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Приложение IIIв (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делът на ЕСФ от средствата от 
структурните фондове за периода 
2014—2020 г., като се изключи целта 



AM\942530BG.doc 65/66 PE514.702v03-00

BG

„Европейско териториално 
сътрудничество“ и като се изключи 
подкрепата чрез инструмента за 
помощ за най-нуждаещото се 
население, се равнява на дела на ЕСФ 
за тази държава членка, наблюдаван в 
програмите по целите „Сближаване“ 
и „Регионална конкурентоспособност 
и заетост“ за периода 2007—2013 г. За 
целите на това изчисление 
разпределението на подкрепата за 
инструмента за помощ за най-
нуждаещото се население по държави 
членки се изчислява пропорционално 
на разпределението на общите 
средства от структурните фондове 
по целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“ по държави членки.
2. Към този дял се добавя 
допълнителен дял за съответната 
държава членка, за да се гарантира, че 
делът на ЕСФ като процент от 
общите средства за структурните 
фондове и Кохезионния фонд на 
равнището на ЕС, като се изключат 
отпуснатите средства по 
Кохезионния фонд, прехвърлени на 
Механизма за свързване на Европа, и 
подкрепата за инструмента за помощ 
за най-нуждаещото се население, 
достига 23,1 %.
3. Допълнителният процентен дял, 
който трябва да бъде добавен към 
дяловете, определени в стъпка 1, се 
определя въз основа на равнището на 
заетост в държавите членки (на 
населението на възраст 20—64 г.) за 
референтната година 2012. В 
държавите членки с равнище на 
заетост от 65 % или по-ниско 
допълнителният дял е 1,7 %. Когато 
равнището на заетост е над 65 %, но 
не по-високо от 70 %, 
допълнителният дял е 1,2 %. Когато 
равнището на заетост е над 70 %, но 
не по-високо от 75 %, 
допълнителният дял е 0,7 %. В 
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държавите членки с равнище на 
заетост над 75 % не е необходимо 
увеличение на дела.

Or. en

Изменение 37
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Приложение XXX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XXX
Определяне на единните ставки за 
проекти, генериращи нетни приходи

Сектор Единна 
ставка

1 АВТОМОБИ
ЛЕН 
ТРАНСПОР
Т

30%

2 ЖЕЛЕЗОПЪ
ТЕН 
ТРАНСПОР
Т

20%

3 ГРАДСКИ 
ТРАНСПОР
Т

20%

4 ВОДEН 
СЕКТОР

25%

5 ТВЪРДИ 
ОТПАДЪЦИ

20%

Or. en


