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Изменение 14
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Регламент (ЕС) №.../... [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] определя горна граница на 
разпределените средства за държава 
членка от 110 % от тяхното равнище в 
реално изражение за периода 2007-
2013 г. Държавите членки, засегнати от 
въвеждането на горна граница, следва 
да бъдат защитени в по-голяма степен 
от риска от автоматично освобождаване 
от задължение във връзка с 
разпределените в периода 2007-2013 г. 
средства.

(6) Регламент (ЕС) №.../... [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] определя горна граница на 
разпределените средства за държава 
членка от 110 % от тяхното равнище в 
реално изражение за периода 2007-
2013 г. Държавите членки, засегнати от 
въвеждането на горна граница, следва 
да бъдат защитени в по-голяма степен 
от риска от автоматично освобождаване 
от задължение във връзка с 
разпределените в периода 2007-2013 г. 
средства. За някои държави членки 
равнището на разпределените 
средства дори ще намалее в реално 
изражение в сравнение с периода 2007-
2013 г.

Or. en

Изменение 15
Ян Бржезина

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Крайният срок за изчисляването на 
автоматичното освобождаване на 
годишните бюджетни задължения за 
2011 г. и 2012 г. следва да бъде удължен 
с една година, но бюджетните 
задължения за 2012 г., които все още не 
са използвани до 31 декември 2015 г., 
трябва да бъдат обосновани до 31 

(9) Крайният срок за изчисляването на 
автоматичното освобождаване на 
годишните бюджетни задължения за 
2011 г., 2012 г. и 2013 г. следва да бъде 
удължен с една година, но бюджетните 
задължения за 2013 г., които все още не 
са използвани до 31 декември 2016 г., 
трябва да бъдат обосновани до 
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декември 2015 г. Това следва да 
подобри усвояването на средства, 
заделени за оперативни програми в 
държавите членки, които могат да 
бъдат засегнати от въвеждането на 
горна граница за разпределяните в 
бъдеще средства по политиката на 
сближаване в размер на 110 % от 
тяхното равнище в реално изражение 
за периода 2007-2013 г. Подобна 
гъвкавост е необходима, за да се отчете 
по-бавно от очакваното изпълнение на 
програмите, засягащо тези държави 
членки в частност.

31декември 2016 г. Това следва да 
подобри усвояването на средства, 
заделени за оперативни програми в 
държавите членки, чийто БВП за 
периода 2001-2003 г. е бил под 85% от 
средния за ЕС-25 за същия период. 
Подобна гъвкавост е необходима, за да 
се отчете по-бавно от очакваното 
изпълнение на програмите, засягащо 
тези държави членки в частност.

Or. en

Изменение 16
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 56, параграф 1 се изменя, 
както следва:
„1. Разход, включително за големи 
проекти, е допустим за принос от 
фондовете, ако е бил действително 
платен между датата на представяне 
на оперативните програми на 
Комисията или между 1 януари 
2007 г., ако тази дата е по-ранна от 
първата, и 31 декември 2016 г.
Операциите не трябва да са 
завършени преди започването на 
датата за допустимост.“

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предложението на докладчика за удължаване на периода за 
автоматично освобождаване с една година, окончателната дата за допустимост 
следва да бъде 31 декември 2016 г.

Изменение 17
Нуну Тейшейра, Тамаш Дойч, Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграфи 2 и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 77 параграф 6 се заличава. (1) Член 77 се изменя, както следва:
а) В параграф 2 встъпителната част 
се изменя, както следва:
"2. Чрез дерогация от член 53, 
параграф 2, от член 53, параграф 4, 
второ изречение, както и от таваните, 
определени в приложение III, 
междинните плащания и плащането 
на окончателното салдо се увеличават 
с размер, който съответства на десет 
процентни пункта над процента на 
съфинансиране за всяка приоритетна 
ос, но без да надвишават 100 %, и 
който се прилага за сумата на 
допустимите разходи, последно 
декларирани във всеки 
сертифициран отчет за разходите, 
подаден след датата [...], на която
дадената държава членка отговаря на 
едно от следните условия, и до края на 
програмния период: "
б) параграф 6 се заличава.

Or. en

Изменение 18
Ян Бржезина
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 93 - параграф 2б

Текст, предложен от Комисията Изменение

"2б. Чрез дерогация от параграф 1, 
първа алинея и от параграф 2, за 
държавите членки с разпределени 
средства по политиката на 
сближаване в програмния период 2014-
2020 г., ограничени до 110 % от 
тяхното равнище в реално изражение 
за периода 2007-2013 г., крайният срок, 
посочен в параграф 1, е 31 декември на 
третата година след годината на 
годишния бюджетен ангажимент от 
2007 г. до 2012 г. по техните оперативни 
програми.“

"2б. Чрез дерогация от параграф 1, 
първа алинея и от параграф 2, за 
държавите членки, чийто БВП през 
периода 2001- 2003 г. е бил под 85 % от 
средния за ЕС-25 за същия период,
както е посочено в приложение ІІІ,
крайният срок, посочен в параграф 1, е 
31 декември на третата година след 
годината на годишния бюджетен 
ангажимент от 2007 г. до 2013 г. по 
техните оперативни програми.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение би помогнало на по-слабо развитите държави да използват 
финансови източници от ЕС за инвестиции, стимулиращи икономически растеж и 
създаване на работни места, и би осигурил равно третиране на засегнатите държави 
членки. Правилото за освобождаване от задължение би уеднаквило времевите условия 
в настоящия и бъдещия програмен период, а това би помогнало на страните да 
осъществят изготвени инвестиционни проекти и да използват разпределените 
средства за конкурентоспособността на Европейския съюз.

Изменение 19
Ласло Шурян, Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той обаче се прилага със задна дата за 
държавите членки, от датата на 
която финансовата помощ е била 
предоставена на съответните 
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държави членки в съответствие с 
член 77, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006.

Or. en


