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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
(COM (2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0615),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението 
(C7-0335/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Сметната палата от 15 декември 2011 г.1,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25 април 
2012 г.2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от [...],

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по 
икономически и парични въпроси, комисията по заетостта и социалните въпроси, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, 
комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно 
стопанство, комисията по култура и образование и комисията по правата на жените 
и равенството между половете (A70335/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

                                               
1 ОВ С 47, 17.2.2011 г., стр. 1.
2 ОВ C 0 от 0.0.0000, стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.
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3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати 
от общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство чрез сключване на 
споразумение за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. Държавите членки следва 
също така да си сътрудничат, в 
съответствие с тяхната 
институционална, правна и 
финансова уредба, с икономическите и 
социалните партньори, други 
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организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

публични органи и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на членове 4 и 5 е необходимо да се укрепят 
принципите на многостепенно управление и партньорство, тъй като те 
представляват предпоставка за създаването и изпълнението на целите на Съюза по 
ефективен начин.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 

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

неравнопоставеността между мъжете и 
жените и да насърчава равенството 
между тях, както и да се противопоставя 
на дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), член 10 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и член 21 
от Хартата на основните права.

Or. en

Обосновка

Социалното включване и недискриминацията следва да бъдат включени в Регламента 
за общите разпоредби (РОР), като се признаят и задълженията от ДЕС, ДФЕС и 
Хартата на основните права.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Целите на фондовете, обхванати 
от ОСР следва да се осъществяват в 
рамките на устойчивото развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за съхраняване, опазване и 
подобряване на околната среда, както е 
предвидено в членове 11 и 191 от 
Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез делегиран акт.
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Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията на член 8 и член 9.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на 
Съюза като ключови действия за 
фондовете по ОСР, с цел да осигури 
по-ясна стратегическа посока на 
процеса на програмиране на нивото на 
държавите членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) С цел постигане на целите и 
задачите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, общата 
стратегическа рамка следва да 
координира и балансира 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, специфични за 
фондовете, обхванати от ОСР, 
посочени в настоящия регламент.
Целта на общата стратегическа 
рамка е да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете, обхванати от ОСР, с други 
имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза. Общата 
стратегическа рамка следва да бъде 
изложена в приложение към 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с членове от 10 до 12.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Между фондовете, обхванати 
от ОСР и програмата „Хоризонт 
2020“ следва да се изгради близко 
сътрудничество с оглед укрепване на 
капацитета за 
научноизследователска и иновационна 
дейност на националните и 
регионалните участници в контекста 
на стратегиите за интелигентно 
специализиране и целта за 
изграждане на „път към върхови 
постижения“. Принципът на 
върховите постижения следва да бъде 
ключов елемент в изграждането на 
сътрудничество между политиката 
на сближаване и 
научноизследователската и развойна 
дейност, и иновационните политики.

Or. en

Обосновка

За да се увеличи въздействието на политиките на Съюза, следва да се установи тясно 
сътрудничество, като се обърне специално внимание на взаимното допълване между 
политиките на сближаване и на научноизследователска и развойна дейност.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 

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

свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст, да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж чрез 
програмирането на фондовете, 
обхванати от ОСР, и да очертава 
уредбата, с която се гарантира 
ефективно и ефикасно изпълнение на 
фондовете, обхванати от ОСР.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 12, както и хармонизиране на 
формулировката между това съображение и член 14, буква г) и член 14, буква д).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 17.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране.
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите-членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г.
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на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 18.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в съответствие с
фондовете, обхванати от ОСР почива 
на солидни икономически политики и че 
фондовете, обхванати от ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Разпоредбите относно 
условията, произтичащи от Пакта за 
стабилност и растеж, следва да се
прилагат за КФ във връзка с 
изпълнението на условията за 
икономическо управление. Този процес 
следва да бъде постепенен и да започва 
с изменения в договора за партньорство 
и програмите с цел подкрепа на 
препоръките на Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
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отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите-членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава-членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава-членка веднага щом 
държавата-членка предприеме 
необходимото действие.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 21. Разпоредбите относно 
условията в рамките на Пакта за стабилност и растеж следва да продължат да се 
прилагат.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(35) Следва да бъдат направени 
последващи оценки с цел да се оцени 
ефективността и ефикасността на 
фондовете, обхванати от ОСР и 
тяхното въздействие върху общите цели 
на фондовете, обхванати от ОСР и 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. Въз 
основа на последващите оценки 
Комисията следва да подготви 
обобщен доклад от последващата 
оценка за всеки фонд.
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Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 50.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 4, параграф 4.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 18.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза.
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 

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

между комуникационните действия, 
предприемани по инициатива на 
Комисията, средствата, разпределени за 
комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на корпоративните 
комуникации във връзка с 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 105.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 24.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на 
резерва за изпълнение, определянето
на районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, методологията, 
използвана за предоставяне на 
информация относно подкрепата на 
цели във връзка с изменението на 
климата, критериите за определяне
на районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата 
относно минималните разпоредби, 
които да бъдат включени във 
финансовите споразумения и в 
документите за стратегията,
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
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осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
правилата относно използването на 
данни, събрани по време на одитите,
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Обосновка

Привеждане с съответствие с измененията, разглеждащи делегирането на 
правомощия, в членове 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 и в член 132.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите членки и — в случай на 

(90) По отношение на всички фондове, 
обхванати от ОСР, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема, 
посредством актове за изпълнение, 
решения за одобряване на договорите за 
партньорство, и — в случай на отмяна 
— решения за изменение на решения 
относно приемането на програми; както 
и що се отнася до фондовете — решения 
за определяне на регионите и държавите 
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отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Or. en

Обосновка

Привеждане с съответствие с измененията, разглеждащи актовете за изпълнение, в 
членове 18 и 21.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент изпълнителните правомощия 
във връзка с методологията за целите 
по изменението на климата, 

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

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

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията на член 8 и член 116.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящия регламент се определят 
общоприложимите правила, приложими 
към Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), които работят в 
съответствие с общата 
стратегическа рамка („фондовете по 
ОСР“). В него са определени също така 
разпоредбите, които са необходими, за 
да се осигури ефективността на 
фондовете по ОСР и тяхната 
координация един с друг и с други 
инструменти на Съюза.

В настоящия регламент се определят 
общоприложимите разпоредби, 
приложими към Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Кохезионния фонд (КФ), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), (оттук нататък 
наричани общо „фондовете, обхванати 
от ОСР“). В него са определени също 
така разпоредбите, които са 
необходими, за да се осигури 
ефективността на фондовете, 
обхванати от ОСР и тяхната 
координация един с друг и с други 
инструменти на Съюза.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
към финансовите инструменти, 

заличава се
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подкрепяни от фондовете по ОСР, се 
прилагат определенията за 
финансови инструменти, предвидени 
във Финансовия регламент, освен ако 
в настоящия регламент не е 
предвидено друго.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение се прилагат следните 
определения:

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж са изразени като ключови 
действия за фондовете по ОСР, като 
за всяка тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по
ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза;

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава рамка, която координира и 
балансира инвестиционните 
приоритети с цел постигане на
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж като за всяка тематична цел са
определени механизмите за осигуряване 
на последователността и 
съгласуваността на програмирането на 
фондовете, обхванати от ОСР с 
икономическите политики и политиките 
за заетостта на държавите членки и на 
Съюза;
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение разглежда необходимостта от създаване на по-разбираемо 
определение на ОСР от използваното навсякъде в регламента.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „финансови инструменти“ 
означава финансови инструменти 
съгласно определението във 
Финансовия регламент, освен ако не е 
предвидено друго;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение пояснява структурата на този член като включва 
определението за финансови инструменти в списъка с определения.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 10 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) „Фонд от фондове“ означава 
фонд, създаден с цел осигуряване на 
подкрепа от програми за няколко 
органа, които използват финансови 
инструменти;

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота следва да се даде определение на „Фонд от фондове“. В 
настоящото изменение е направен опит да се даде подобно определение въз основа на 
установените термини, използвани в областта на финансовите и инвестиционните 
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инструменти.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и който се 
разработва и изпълнява в партньорство 
с местни групи за действие на 
съответното ниво;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се отнася до необходимостта от осигуряване на по-ясно 
определение за „стратегия за местно развитие“, като ясно го свързва с местните 
групи за действие като основните лица, които разработват и прилагат тези 
стратегии.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „МСП“ означава микро-, малко или 
средно предприятие по смисъла на
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията
или нейните последващи изменения,

(22) „МСП“ означава микро-, малко или 
средно предприятие, както е 
дефинирано в Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията;

Or. en
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Обосновка

Предвид правилото на динамични позовавания, последната част от определение 22 не 
е съществена. („динамично позоваване“: разпоредба, която, когато се прави 
позоваване на нея, се тълкува като позоваване на въпросната разпоредба в 
променената й версия, по целесъобразност).

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете, 
обхванати от ОСР предоставят 
подкрепа за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като 
отчитат Интегрираните насоки и
националните програми за реформи.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка
Националните програми за реформи са документи за дългосрочно стратегическо 
планиране, които очертават необходимите икономически реформи и 
преструктурирането, нужно за повишаване на конкурентоспособността. От друга 
страна, препоръките за отделните държави се изготвят на годишна база, като 
осигуряват по-краткосрочен подход; поради това е по-трудно да бъдат съотнесени 
към дългосрочната визия за фондовете, обхванати от ОСР.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата 
членка и при спазване на настоящия 
регламент и правилата за отделните 
фондове.

4. Държавите членки, на съответното 
териториално равнище в 
съответствие с тяхната 
институционална, правна и 
финансова уредба и при спазване на 
настоящия регламент и на правилата 
за отделните фондове, и определените 
от тях за целта структури отговарят за 
подготвянето и реализирането на 
програмите и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове.

Or. en

Обосновка

Необходимо да се укрепят принципите на многостепенно управление и партньорство, 
тъй като те представляват предпоставка за създаването и изпълнението на целите 
на Съюза по ефективен начин.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство чрез сключване на 
споразумение за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи в съответствие с член 4, 
параграф 4.
Държавите членки си сътрудничат 
със следните партньори:

Or. en
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Обосновка

В допълнение към укрепването на принципите на многостепенно управление и 
партньорство, е необходимо ясно определение за партньорите и начина, по който те 
ще бъдат включени в политическия процес. Настоящото изменение отразява 
позицията на ЕП, че местните и регионалните органи следва да бъдат включени в 
пълна степен в подготовката на договорите за партньорство, както и във фазите на 
прилагането на политиката на сближаване по структуриран и систематичен начин.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;

б) публични органи, различни от 
посочените в уводното изречение на 
този параграф; както и

Or. en

Обосновка

В допълнение към укрепването на принципите на многостепенно управление и 
партньорство, е необходимо ясно определение за партньорите и начина, по който те 
ще бъдат включени в политическия процес.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономическите и социалните 
партньори; както и

a) икономическите и социалните 
партньори;

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите-
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите.
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление и в 
съответствие със споразумението за 
партньорство, както е посочено в 
параграф 1, държавите членки 
привличат партньорите в подготовката 
на договорите за партньорство и 
докладите за напредъка, както и в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите.
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Обосновка

В допълнение към укрепването на принципите на многостепенно управление и 
партньорство, е необходимо ясно определение за партньорите и начина, по който те 
ще бъдат включени в политическия процес.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с цел
да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели и 
критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите-членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.

3. Предвижда се европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели и 
критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, за да предвиди 
този европейски кодекс на поведение.
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Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството 
между мъжете и жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола.

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че на всички етапи от 
подготовката, програмирането и 
изпълнението, както и по време на 
мониторинга и оценката се насърчава 
равенството между мъжете и жените и 
ясното отчитане на социалните аспекти 
на пола.

Or. en

Обосновка

Интегрирането на равенството между половете и насърчаването на достъпността 
следва да бъде включено в Регламента за общите разпоредби (РОР) и да се прилага на 
всички етапи от изпълнението на програмите.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите.

Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите. При 
подготовката, програмирането и 
изпълнението на програмите следва да 
се вземе предвид по-специално, когато е 
уместно, достъпът на хора с 
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увреждания.

Or. en

Обосновка

Интегрирането на равенството между половете и насърчаването на достъпността 
следва да бъде включено в Регламента за общите разпоредби (РОР) и да се прилага на 
всички етапи от изпълнението на програмите.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на фондовете по ОСР се 
осъществяват в рамките на устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на целта за опазване и 
подобряване на околната среда, както е 
предвидено в член 11 от Договора, като 
се взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“.

Целите на фондовете, обхванати от 
ОСР се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
съхраняване, опазване и подобряване на 
околната среда, както е предвидено в 
член 11 и член 191, параграф 1 от 
Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“.

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява последователността на текста и допълва позоваването на 
Договора, като привежда в съответствие текста на въпросния член с 
формулировката, използвана в Договора.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 

Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на договорите за 
партньорство и програмите се 
насърчават изискванията за опазване на 
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околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология.
Комисията приема тази методология 
чрез акт за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 143, 
параграф 3.

околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, устойчивостта на природни 
бедствия, както и превенцията и 
управлението на риска. Държавите-
членки предоставят информация 
относно подкрепата за цели във връзка с 
изменението на климата, като използват 
приетата от Комисията методология.
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 142, с които да определя тази 
методология.

Or. en

Обосновка

Приемането на методологията е мярка от общ характер, която има за цел да 
допълни някои несъществени елементи от основния законодателен акт.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективността на 
ресурсите;

(6) съхраняване и опазване на околната 
среда и насърчаване на ефективността 
на ресурсите;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява последователността на текста като привежда в 
съответствие текста на въпросния член с формулировката, използвана в Договора.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза целите и целевите 
показатели на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж ще бъдат изразени с помощта 
на обща стратегическа рамка като 
ключови действия за фондовете по 
ОСР.

С оглед да бъде насърчено 
хармоничното, балансирано и устойчиво 
развитие на Съюза и с цел постигане 
на целите и целевите показатели на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
общата стратегическа рамка 
координира и балансира 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, изложени в член 
9.

Or. en

Обосновка

Основната роля на ОСР следва да бъде осигуряване на координация и баланс на 
инвестиционните приоритети.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за всяка тематична цел —
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки от фондовете 
по ОСР;

заличава се

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 11 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете по ОСР за дейностите за 
сътрудничество, като отчитат — където 
е целесъобразно —макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни;

г) приоритетните области на всеки от 
фондовете, обхванати от ОСР за 
дейностите за териториално
сътрудничество, като отчитат 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, 
където държавите членки и 
регионите участват в такива 
стратегии;

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява естеството на дейностите за сътрудничество и е насочено 
също така към повишаване на ролята на макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни в участващите държави членки и региони.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 142 относно общата
стратегическа рамка в 3-месечен срок 
от приемането на настоящия 
регламент.

Общата стратегическа рамка е 
изложена в приложение [X].

Or. en

Обосновка

ОСР е съществен елемент на законодателния акт, тъй като изразява политическия 
избор относно основните насоки за политиката на сближаване. Следователно 
използването на делегирани актове за приемането й е неподходящо и тя следва да 
бъде приета съгласно обикновената законодателна процедура като част от основния 
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акт в приложението.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При големи промени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията 
преразглежда общата стратегическа 
рамка и, ако е целесъобразно, приема с 
делегиран акт в съответствие с член 
142 преразгледана обща 
стратегическа рамка.

При големи промени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Комисията може 
да представи предложение за 
преразглеждане на общата 
стратегическа рамка или Европейският 
парламент и Съветът могат да 
поискат Комисията да представи 
такова предложение.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите-членки в сътрудничество 
с партньорите, посочени в член 5.
Договорът за партньорство се подготвя 
в диалог с Комисията.

2. Договорът за партньорство се изготвя 
от държавите членки в сътрудничество с 
партньорите съгласно член 4, параграф 
4 и член 5. Договорът за партньорство 
се подготвя в диалог с Комисията.

Or. en

Обосновка

Необходимо е член 13 да се приведе в съответствие с измененията на член 4, параграф 
4.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
3-месечен срок след приемането на 
общата стратегическа рамка.

4. Всяка държава членка предава своя 
договор за партньорство на Комисията в 
6-месечен срок след влизането в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е член 13 да се приведе в съответствие с измененията на член 12.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 14 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети и ключовите действия, 
определени в общата стратегическа 
рамка, и целите, определени в 
препоръките за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора;

i) анализ на различията и потребностите 
на развитието спрямо тематичните 
приоритети, общата стратегическа 
рамка, и целите, определени в 
препоръките за отделните държави 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 
148, параграф 4 от Договора;

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 14 – буква а – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за всяка тематична цел — обобщение iii) за всяка тематична цел, която е 
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на основните резултати, очаквани от 
всеки от фондовете по ОСР;

била избрана — обобщение на 
основните резултати, очаквани от всеки 
от фондовете, обхванати от ОСР;

Or. en

Обосновка

Въз основа на основния анализ на различията и потребностите на развитието, 
държавите членки, особено в случай на относително по–малък пакет, предвиден за 
тях по CP, следва да са достатъчно гъвкави (без да се засягат разпоредбите относно 
тематична концентрация в нормативната уредба на специалните фондове), за да 
създадат най-добрата комбинация от тематични цели в стремежа към постигане на 
засилено сближаване и на целите на ЕС за 2020 г.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 14 – буква а) – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) основните приоритетни области за 
сътрудничество, като се отчитат —
където е целесъобразно —
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) основните приоритетни области за 
сътрудничество, като се отчитат 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, 
когато държавите членки и 
регионите участват в такива 
стратегии;

Or. en

Обосновка

Приносът на фондовете, обхванати от ОСР, в държавите членки и регионите, 
участващи в макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, 
следва да бъде повишен.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 14 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 

(ii) уредбата, с която се гарантира 
интегриран подход към използването на 
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фондовете по ОСР за териториалното 
развитие на градски, селски, 
крайбрежни и рибарски райони и на 
райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена — където е 
целесъобразно — от списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата за градско развитие, 
посочена в член 8 от Регламента за 
ЕФРР;

фондовете, обхванати от ОСР за 
териториалното развитие на градски, 
селски, крайбрежни и рибарски райони 
и на райони с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28, 29 
и 99, придружена от списък с 
критерии за определяне на 
функционални градски зони;

Or. en

Обосновка

Със списъка с критерии за определяне на функционални градски зони се цели 
въвеждане на повече гъвкавост в разпоредбите за интегрирано градско развитие.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 14 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като там, 
където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми за 
съответните фондове по ОСР;

в) интегриран подход за работа по 
регионалните демографски 
предизвикателства и специалните 
потребности на географските райони, 
които са най-тежко засегнати от 
бедност, или на целевите групи с най-
висок риск от дискриминация или 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности, 
както и на хората с увреждания, като 
там, където е целесъобразно, се 
включват ориентировъчни отпуснати 
суми за съответните фондове, 
обхванати от ОСР;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се разгледат регионалните демографски предизвикателства - един 
от основните проблеми, пред които ще бъдат изправени регионите в бъдеще, 
установен също така и от документа „Региони 2020“. Настоящото изменение 
подсилва недискриминацията и социалното включване, като отделя специално 
внимание и на хората с увреждания.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 14 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) обобщение на оценката за 
изпълнението на предварителните
условия и — когато предварителните 
условия не са изпълнени — на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети на национално и регионално 
ниво, и на графика за тяхното 
провеждане;

(ii) обобщение на оценката за 
изпълнението на предварителните
условия в съответствие с член 17 и —
когато предварителните условия не са 
изпълнени — на действията, които 
трябва да бъдат предприети на 
национално и регионално ниво, и на 
графика за тяхното провеждане;

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 14 – буква г) – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) предприетите действия за 
привличане на партньорите и ролята 
на партньорите в подготовката на 
договора за партньорство и доклада за 
напредъка, посочен в член 46 от 
настоящия регламент;

iv) индикативен списък на 
партньорите и предприетите действия 
за привличане на тези партньори и 
ролята на партньорите в подготовката 
на договора за партньорство и доклада 
за напредъка, посочен в член 46 от 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се укрепи принципът на партньорство при подготовката на договора 
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за партньорство и доклада за напредъка.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на 
договора за партньорство не по-късно от 
шест месеца след подаването му от 
държавата-членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. Договорът за партньорство не 
може да влиза в сила по-рано от 1 
януари 2014 г.

2. Комисията чрез актове за изпълнение 
приема решение за одобряване на 
договора за партньорство не по-късно от 
шест месеца след подаването му от 
държавата-членка, при условие че 
евентуално направените от Комисията 
коментари са удовлетворително 
отчетени. В рамките на този срок 
компетентните регионални и местни 
органи, както е посочено в член 5, 
параграф 1, могат да уведомят 
Комисията за неправилно 
приложените важни аспекти на 
партньорството в подготовката на 
договора за партньорство. Договорът 
за партньорство не може да влиза в сила 
по-рано от 1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка
За да се засили прилагането на принципа на партньорство и многостепенно 
управление, местните и регионалните органи следва да имат възможност да 
предоставят на Комисията пряка обратна информация на ранен етап.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) До 31 декември 2016 г. Комисията 
подготвя Съобщение относно 
резултата от преговорите, свързани с 
договорите за партньорство и 
оперативните програми, 
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включително подробен преглед за 
всяка държава членка. Това 
Съобщение се предава на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

Or. en

Обосновка

Също така, за да се повиши видимостта на процеса е необходимо да се предоставя 
кратка обратна връзка на законодателите и на други органи на ЕС относно 
резултата от преговорите по договорите за партньорство и оперативните програми.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че системата от тематичните цели, които Комисията 
предлага, отчитат специфичните потребности за развитие на региона. Целта на 
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изменението е да гарантира, че този тематичен подход за програмиране на 
структурните и кохезионния фондове не може да бъде приложен в ущърб на 
интегрирания подход, основаващ се на мястото, както бе поискано по-рано от ЕП.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За всеки от фондовете по ОСР в 
правилата за отделните фондове, 
обхванати от ОСР се определят 
предварителни условия.
Предварителните условия се 
прилагат само ако имат пряка връзка 
и въздействие върху ефективното 
изпълнение на фондовете, обхванати 
от ОСР.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че има пряка връзка между предложените условия и 
кохезионната политика и че условията допринасят за повишаване на ефективността.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки оценяват в 
съответствие с член 4, параграф 4
дали приложимите предварителни 
условия са изпълнени.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 4, параграф 4 принципът на партньорството 
следва да бъде укрепен.
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Комисията оценява предоставената 
информация за изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
своята оценката на договора за 
партньорство и програмите. Когато 
приема дадена програма, тя може да 
реши да спре всички междинни 
плащания към програмата или част от 
тях в съответствие с правилата за 
отделните фондове 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 в съответствие с 
правилата за отделните фондове.

Or. en

Обосновка
Разпоредбите относно спирането на плащанията, изложени в част 3 от настоящия 
регламент (член 134, буква д)), следва да бъдат ясно упоменати. Според философията 
на предложението на Комисията (както е предвидено в член 2, параграф 3), 
позоваването на част 3 попада в обхвата на „правилата за отделните фондове“.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 % от средствата, отпуснати на 
всеки от фондовете по ОСР и на всяка 
държава-членка, с изключение на 
средствата, отпуснати на целта 

заличава се
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„Европейско териториално 
сътрудничество“ и по дял V от 
Регламента за ЕФМДР, 
представляват резерв за изпълнение, 
който се отпуска в съответствие с 
член 20.

Or. en

Обосновка

Съществува риск, че въвеждането на резерв за изпълнение ще насърчи лицата, които 
вземат решения относно политиките, да определят много лесно постижими цели с 
цел да запазят ресурси, а оттам и пренебрегнат по-сложните и трудно измерими 
проекти и мерки, които имат по-голяма стойност.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на 
програмите на нивото на приоритетите 
въз основа на информацията и оценките, 
представени в докладите за напредъка, 
предадени от държавите-членки през 
2017 и 2019 г.

2. При този преглед се разглежда 
постигането на етапните цели на 
програмите на нивото на приоритетите 
въз основа на информацията и оценките, 
представени съгласно член 46 в 
докладите за напредъка, предадени от 
държавите членки през 2017 и 2019 г.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Разпределяне на резерва за изпълнение
1. В случай че прегледът на 
изпълнението, предприет през 2017 г., 
покаже, че за даден приоритет в 
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рамките на някоя от програмите не 
са постигнати етапните цели, 
определени за 2016 г., Комисията 
излиза с препоръки към съответната 
държава-членка.
2. Въз основа на прегледа, предприет 
през 2019 г., Комисията взема решение 
посредством актове за изпълнение за 
определяне за всеки фонд по ОСР и за 
всяка държава-членка на програмите 
и приоритетите, по които са 
постигнати етапните цели.
Държавите-членки предлагат 
предоставянето на резерва за 
изпълнение на програмите и 
приоритетите, посочени в 
решението на Комисията.
Комисията одобрява изменението на 
съответните програми в 
съответствие с член 26. В случаите, 
когато държава-членка не подаде 
информация в съответствие с член 
46, параграфи 2 и 3, резервът за 
изпълнение за съответните програми 
или приоритети не се отпуска.
3. В случай че вследствие на преглед 
на изпълнението са налице 
доказателства, че по даден 
приоритет не са постигнати 
етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението, Комисията може да 
спре по дадения приоритет всички 
междинни плащания или част от 
тях в съответствие с процедурата, 
определена в правилата за отделните 
фондове.
4. В случай че въз основа на прегледа 
на окончателния доклад за 
изпълнението на програмата 
Комисията установи сериозно 
неизпълнение на целите, определени в 
рамката на изпълнението, тя може 
да приложи финансова корекция по 
отношение на съответните 
приоритети в съответствие с 
правилата за отделните фондове.
Комисията е оправомощена да приема 
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делегирани актове в съответствие с 
член 142 с оглед определянето на 
критериите и методологията за 
определяне на нивото на финансовата 
корекция, която трябва да бъде 
приложена.
5. Параграф 2 не се прилага за 
програми по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
към дял V от Регламента за ЕФМДР.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 18.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Условия във връзка с координацията 

на икономическите политики на 
държавите-членки

1. Комисията може да изиска от 
дадена държава-членка да преразгледа 
своя договор за партньорство и 
съответните програми и да 
предложи изменения в тях, когато 
това е необходимо:
a) с цел подкрепа за изпълнението на 
препоръките на Съвета, отнасящи се 
до съответната държава-членка и 
приети в съответствие с член 121, 
параграф 2 и/или член 148, параграф 4 
от Договора, или за да се подкрепи 
изпълнението на мерките, отнасящи 
се до съответната държава-членка и 
приети в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора;
б) с цел подкрепа за изпълнението на 
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препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава-членка и 
приета в съответствие с член 126, 
параграф 7 от Договора;
в) с цел подкрепа на изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава членка и 
приета в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
…/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], при условие че тези 
изменения се считат за необходими с 
цел спомагане за коригирането на 
макроикономическите неравновесия, 
или
г) с цел максимално увеличаване на 
въздействието на наличните фондове 
по ОСР по отношение на растежа и 
конкурентоспособността в 
съответствие с параграф 4, ако 
дадена държава-членка отговаря на 
следните условия:
i) предоставя Й се финансова помощ 
от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 
407/2010 на Съвета;
(ii) предоставя Й се средносрочна 
финансова помощ от Съюза съгласно 
Регламент (ЕС) № 332/2002 на 
Съвета;
iii) предоставя ѝ се финансова помощ 
под формата на заем от ЕМС в 
съответствие с Договора за създаване 
на европейски механизъм за 
стабилност.
2. В едномесечен срок държавата-
членка представя предложение за 
изменение на договора за 
партньорство и на съответните 
програми. Ако е необходимо, 
Комисията прави коментари в 
едномесечен срок от представянето 
на измененията, като в такъв случай 
държавата-членка подава отново 
предложението си в едномесечен срок.
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3. В случай, че Комисията не е 
направила коментари или 
коментарите Й са били отчетени 
задоволително, Комисията без 
ненужно забавяне приема решение за 
одобряване на измененията в договора 
за партньорство и съответните 
програми.
4. Чрез дерогация от параграф 1, в 
случаите когато на държава-членка 
се предоставя финансова помощ в 
съответствие с параграф 1, буква г), 
която е свързана с програма за 
приспособяване, Комисията може без 
да е налице предложение от 
държавата-членка да измени договора 
за партньорство и програмите с оглед 
максимално увеличаване на 
въздействието, което наличните 
фондове по ОСР имат за растежа и 
конкурентоспособността. За да 
гарантира ефективно изпълнение на 
договора за партньорство и 
съответните програми, Комисията 
се включва в тяхното управление, 
както е подробно определено в 
програмата за приспособяване или в 
меморандума за разбирателство, 
подписан със съответната държава-
членка.
5. В случаите, когато държавата-
членка не отговори на искането на 
Комисията, посочено в параграф 1, 
или не отговори задоволително в 
едномесечен срок от коментарите на 
Комисията, посочени в параграф 2, 
Комисията може в тримесечен срок 
след коментарите си чрез актове за 
изпълнение да приеме решение за 
спиране на част от плащанията или 
на всички плащания за съответните 
програми.
6. Комисията чрез актове за 
изпълнение спира част от 
плащанията или всички плащания 
или бюджетни кредити за 
съответните програми в случаите, 



PR\902007BG.doc 49/109 PE487.740v03-00

BG

когато:
a) Съветът реши, че държавата-
членка не отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) Съветът реши в съответствие с 
член 126, параграф 8 или член 126, 
параграф 11 от Договора, че 
съответната държава-членка не е 
предприела ефективни действия да 
коригира прекомерния си дефицит;
в) Съветът заключи в съответствие с 
член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ …/2011 [за предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия], че в два поредни случая
държавата-членка не е представила 
удовлетворителен корективен план за 
действие или Съветът приеме 
решение, с което обяви 
несъответствие съгласно член 10, 
параграф 4 от посочения регламент;
г) Комисията заключи, че държавата-
членка не е предприела мерки за 
изпълнението на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това реши да не 
разрешава отпускането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава-членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за 
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 
помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава-
членка, са изпълнени и вследствие на 
това реши да не отпуска подкрепата 
за стабилност, която Й е 
предоставена.
7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
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плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 
5 и параграф 6, Комисията гарантира, 
че спирането е пропорционално и 
ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните 
условия в съответната държава-
членка, и спазва равнопоставеното 
третиране на всички държави-
членки, по-специално по отношение 
на въздействието на спирането върху 
икономиката на съответната 
държава-членка.
8. Комисията без забавяне отменя 
спирането на плащанията или 
бюджетните кредити в случаите, 
когато държавата-членка предложи 
изменения в договора за партньорство 
и съответните програми съгласно 
поисканото от Комисията, 
Комисията ги одобри и, където е 
приложимо:
a) Съветът реши, че държавата-
членка отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) процедурата при прекомерен 
дефицит се провежда при временно 
прекратяване в съответствие с член 
9 от Регламент (ЕО) № 1467/97 или 
Съветът реши в съответствие с член 
126, параграф 12 от Договора да 
отмени решението относно 
съществуването на прекомерен 
дефицит;
в) Съветът е одобрил корективния 
план за действие, подаден от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 8, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламента за 
ППН] или процедурата при 
прекомерно неравновесие е поставена 
в положение на временно 
прекратяване в съответствие с член 
10, параграф 5 от посочения 
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регламент или Съветът приключи 
процедурата при прекомерно 
неравновесие в съответствие с член 
11 от посочения регламент;
г) Комисията заключи, че държавата-
членка е предприела мерки за 
изпълнение на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това разреши 
отпускането на финансовата помощ, 
предоставена на тази държава-
членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за 
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 
помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава-
членка, са изпълнени, и вследствие на 
това реши да отпусне подкрепата за 
стабилност, която Й е предоставена.
Същевременно Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията за повторното вписване в 
бюджета на спрените бюджетни 
кредити в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) № […] на Съвета за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020.

Or. en

Обосновка

Няма пряко отношение между изпълнението на регионалната политика и 
изпълнението на макрополитиката на една държава членка; поради това 
предложените макроикономически условия не са приемливи. Те биха означавали да 
бъдат наказвани регионите за това, че на национално равнище не са спазени 
процедурите, свързани с икономическото управление. Налагането на допълнителни 
наказания би могло да изостри проблемите на страните, които вече са изправени пред 
макроикономически трудности.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите се изготвят от държавите-
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите.

2. Програмите се изготвят от държавите 
членки или от орган, посочен от тях, в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите се подават от държавите 
членки едновременно с договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в шестмесечен срок след
одобряването на общата 
стратегическа рамка. Всички 
програми се придружават от 
предварителната оценка, посочена в 
член 48.

3. Програмите се подават от държавите 
членки в срок от 3 месеца след 
приемането на договора за 
партньорство, с изключение на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“, които се 
подават в срок от девет месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Всички програми се 
придружават от предварителната 
оценка, посочена в член 48.

Or. en

Обосновка

Едновременното приемане на договора за партньорство и оперативните програми не 
се счита за осъществимо предвид времето, което е необходимо за подходящо 
включване на партньорите при изготвянето на оперативните програми.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса Й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 
действията за намаляване на
административната тежест за 
бенефициерите.

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса ѝ към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в общата 
стратегическа рамка и със 
съдържанието на договора за 
партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете, обхванати 
от ОСР, и действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяка програма се определят 
приоритети, като се посочват 
специфични цели, финансови кредити за 
подкрепата от фондовете по ОСР и 
съответстващото им национално 
съфинансиране.

2. Във всяка програма се определят 
приоритети, като се посочват 
специфични цели, финансови кредити за 
подкрепата от фондовете, обхванати 
от ОСР и съответстващото им 
публично и частно национално 
съфинансиране.

Or. en

Обосновка

Действащият регламент не осигурява гъвкавост за комбиниране на публичните и 
частните източници на съфинансиране. Практиката показва, че липсата на 
съфинансиране може да бъде пречка за изпълнението; поради това многото 
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източници на финансиране могат да повишат усвояването.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите Й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете, обхванати 
от ОСР, тяхната съгласуваност с 
разпоредбите, предвидени в общата 
стратегическа рамка, със 
съдържанието на договора за 
партньорство, препоръките за отделните 
държави съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и препоръките на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, като отчита предварителната
оценка. Оценката разглежда, по-
специално адекватността на 
програмната стратегия, съответстващите 
Й цели, показателите, количествени 
цели и разпределението на бюджетните 
средства.

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията представя коментарите си 
в тримесечен срок след датата на 
подаване на програмата. Държавата-
членка предоставя на Комисията 
всичката необходима допълнителна 

2. Комисията представя коментарите си 
в тримесечен срок след датата на 
подаване на програмата. Държавата 
членка предоставя на Комисията 
всичката необходима допълнителна 
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информация и, когато е целесъобразно, 
преразглежда предложената програма.

информация и, когато е целесъобразно, 
в рамките на 2 месеца преразглежда 
предложената програма.

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и на специфичните 
цели, определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Те се 
придружават от преразгледаната 
програма и — където е целесъобразно 
— от преразгледан договор за 
партньорство.

1. Исканията за изменение на програми, 
подадени от държава членка, трябва да 
бъдат съответно мотивирани, и по-
специално да посочват очакваното 
отражение на промените в програмата 
върху постигането на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и на специфичните 
цели, определени в програмата, като се 
отчитат общата стратегическа рамка и 
договора за партньорство. Те се 
изготвят в съответствие с член 5 и
се придружават от преразгледаната 
програма и — където е целесъобразно 
— от преразгледан договор за 
партньорство.

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии;

a) фокусирано върху конкретни 
подрегионални територии, определени 
от държавите членки в 
съответствие с техните специфични 
териториални единици и след 
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консултиране с всички съответни 
партньори, посочени в член 5 от 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се укрепи принципа на партньорство.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни характеристики в 
местния контекст, изграждане на мрежи 
и — където е целесъобразно —
сътрудничество.

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни характеристики в 
местния контекст, изграждане на мрежи 
и — където е целесъобразно —
териториално сътрудничество.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато комитетът за подбор на 
стратегиите за местно развитие, 
сформиран съгласно член 29, параграф 
3, определи, че изпълнението на 
избраната стратегия за местно развитие 
изисква подкрепа от повече от един 
фонд, може да се определи водещ 
фонд.

3. Когато комитетът за подбор на 
стратегиите за местно развитие, 
сформиран съгласно член 29, параграф 
3, определи, че изпълнението на 
избраната стратегия за местно развитие 
изисква подкрепа от повече от един 
фонд, комитетът може да определи
водещ фонд.

Or. en
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Обосновка

Това изменение изяснява ролята на комитета за подбор, като посочва, че именно това 
е комитетът, който може да определи водещия фонд.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Местното развитие, подкрепяно от 
фондовете по ОСР, се осъществява по 
един или по няколко приоритета на 
програмата.

5. Местното развитие, подкрепяно от 
фондовете, обхванати от ОСР, се 
осъществява по една или по няколко 
оперативни програми, и по един или 
по няколко приоритета на програмата.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочи ясно, че воденото от общностите местно развитие може 
да бъде финансирано от фондовете, обхванати от ОСР по една или няколко 
оперативни програми.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на процеса на участие на 
общността в разработването на 
стратегията;

г) описание на процеса на участие на 
местната общност в разработването 
на стратегията;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочи ясно, че местните общности участват в разработването 
и оценката на тези стратегии.
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на уредбата за управлението 
и мониторинга на стратегията, която 
показва капацитета на местната група за 
действие да изпълни стратегията, и 
описание на специфичната уредба 
относно оценката;

е) описание на уредбата за управлението 
и мониторинга на стратегията, която 
показва капацитета на местната група за 
действие да изпълни стратегията, и 
описание на специфичната уредба 
относно оценката от местната група 
за действие;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочи ясно, че местните общности участват в разработването 
и оценката на тези стратегии.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки определят 
критерии за подбора на стратегиите за 
местно развитие. В правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят критерии за подбор.

2. Държавите-членки определят 
критерии за подбора на стратегиите за 
местно развитие. В правилата за 
отделните фондове могат да се 
определят минимални изисквания за
критерии за подбор.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегиите за местно развитие се 3. Стратегиите за местно развитие се 
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избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите.

избират от комитет, учреден с тази цел 
от съответните управляващи органи на 
програмите в съответствие с член 5.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 5, партньорите следва да бъдат изцяло ангажирани, като по 
този начин укрепват принципите на партньорство и многостепенно управление.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В решението за одобряване на 
стратегия за местно развитие от 
управляващия орган се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете по ОСР. Освен това в него се 
определя ролята на органите, които 
отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 
отнасят до стратегията.

5. В решението за одобряване на 
стратегия за местно развитие от
съответните управляващи органи на 
програмите, се определят 
разпределените суми от всеки от 
фондовете, обхванати от ОСР. Освен 
това в него се определя ролята на 
органите, които отговарят за 
изпълнението на съответните програми, 
спрямо всички задачи по изпълнението, 
които се отнасят до стратегията.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира по-оперативен процес на одобряване на тези стратегии, 
като се посочи, че той трябва да се извърши от съответните управляващи органи на 
програмите.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
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съответствие с член 142 относно 
определянето на района и населението, 
обхванати от стратегията, посочена в 
параграф 1, буква а).

съответствие с член 142 относно 
критерия за определяне на района и 
населението, обхванати от стратегията, 
посочена в параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт следва да бъде критерият за определяне на 
обхванатите район и население, тъй като това определение само по себе си трябва да 
бъде включено в стратегията за местно развитие в съответствие с Член 29, 
параграф 1, буква а).

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
съответните роли на местната група за 
действие и на органите, които отговарят 
за изпълнението на съответните 
програми, спрямо всички задачи по 
изпълнението, които се отнасят до 
стратегията.

Съответните управляващи органи 
определят съответните роли на местните 
групи за действие и на органите, които 
отговарят за изпълнението на 
съответните програми, спрямо всички 
задачи по изпълнението, които се 
отнасят до стратегията.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 29, параграф 5, за да се 
гарантира яснота по отношение на участието и задачите на няколкото управляващи 
органи.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган гарантира, че 
местните групи за действие избират или 

2. Съответните управляващи органи
гарантират, че местните групи за 
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един партньор в рамките на групата 
като административен и финансов 
водещ партньор, или образуват законно 
учредена обща структура.

действие избират или един партньор в 
рамките на групата като 
административен и финансов водещ 
партньор, или образуват законно 
учредена обща структура.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 29, параграф 5, за да се 
гарантира яснота по отношение на участието и задачите на няколкото управляващи 
органи.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задачите на местните групи за 
действие включват следното:

3. Задачите на местните групи за 
действие включват, наред с другото,
следното:

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да определи минималните изисквания по отношение на 
задачите на местните групи за действие, като остави на държавите членки 
възможност за гъвкавост при определянето на съответните роли на тези групи.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа от фондовете по ОСР за 
местното развитие

Подкрепа от фондовете, обхванати от 
ОСР за водено от общностите местно 
развитие

Or. en
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 31 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за местното развитие 
включва:

Подкрепата за воденото от 
общностите местно развитие включва:

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходите за подготвителна помощ; a) разходите за подготвителна помощ, 
включително помощта за местните 
групи за действие, чиито стратегии 
за местно развитие няма да бъдат 
избрани за финансиране от комитета 
за подбор, сформиран съгласно член 
29, параграф 3;

Or. en

Обосновка

Помощта за подготвителни действия следва да се предоставя независимо от 
решението на комитета за подбор, за да се създадат стимули за местните групи за 
действие за представяне на стратегиите за развитие на техните общности в цяла 
Европа.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондовете по ОСР могат да бъдат 1. Фондовете, обхванати от РОР,
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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.

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, изготвена в 
съответствие с правилата, посочени 
в приложение ХХ, която е установила 
пазарна неефективност или 
неоптимална инвестиционна ситуация и 
нужда от инвестиции.

Or. en

Обосновка

Предварителната оценка е основата за създаване на финансови инструменти; поради 
това е необходимо да се предвидят ясни правила като част от основния акт. Освен 
това следва навреме да бъдат предвидени ясни разпоредби, така че участниците да 
могат да започнат създаването на финансови инструменти за следващия период.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които да определя подробни 
правила относно 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.
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Or. en

Обосновка

Предварителната оценка е основата за създаване на финансови инструменти; поради 
това е необходимо да се предвидят ясни правила като част от основния акт. Освен 
това следва навреме да бъдат предвидени ясни разпоредби, така че участниците да 
могат да започнат създаването на финансови инструменти за следващия период.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, в които да 
определя специфичните правила 
относно финансовите инструменти, 
посочени в алинея 1, буква б), както и 
продуктите, които могат да се 
реализират чрез тези инструменти.

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт следва да бъде изяснен чрез модифициране на неговото 
включване в рамките на члена.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 по даден приоритет, както 
е предвидено в член 24, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Терминът „преследвана цел“, използван от Комисията, следва да бъде заменен с ясна 
препратка.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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 

a) инвестира в капитала на 
съществуващи или новосъздадени 
правни субекти, включително 
финансираните от други фондове, 
обхванати от РОР, предназначени за 
изпълнението на финансови 
инструменти, които съответстват на 
целите на съответните фондове, 
обхванати от РОР, които ще 
предприемат задачи по изпълнението;
подкрепата за такива инвестиции се 
ограничава до необходимите суми за 
изпълнението на нови инвестиции по 
начин, който е в съответствие с целите 
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регламент; или на настоящия регламент; или

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За изпълнение на разпоредбите 
съгласно алинея 1, букви а) и б), 
управляващият орган сключва 
споразумение за финансиране със 
субектите, на които са възложени 
задачи по изпълнението, като 
определя реда и условията за 
вноските от оперативните програми 
към финансовите инструменти. За 
изпълнение на разпоредбите по член 4, 
буква в), управляващият орган 
разработва специален стратегически 
документ, в който определя реда и 
условията за вноските от 
оперативните програми към 
финансовите инструменти.

Or. en

Обосновка

В основния акт следва да се направи специално позоваване на „споразумението за 
финансиране“. В случай на пряко управление от страна на управляващия орган, се 
подготвя стратегически документ, който също следва да бъде ясно определен в 
настоящия регламент.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема Комисията се оправомощава да приема 
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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.

делегирани актове в съответствие с член 
142, в които да определя правила 
относно минималните изисквания, 
които да бъдат включени във
финансовите споразумения и 
стратегическите документи, ролята и 
отговорността на субектите, на които са 
поверени задачите по изпълнението, 
както и разходите и таксите за 
управление.

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт следва да бъде изяснен чрез по-добро определяне на 
обхвата на самия член.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнение на някои финансови 
инструменти

Управление и контрол на 
финансовите инструменти

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142 относно 
уредбата за управление и контрол на 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а) и 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
i), ii) и iii).

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, в които да 
определя подробни правила относно
управлението и контрола на 
финансови инструменти, изпълнявани 
съгласно член 33, параграф 1, буква а) и 
член 33, параграф 4, буква б), подточки 
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i), ii) и iii).

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт следва да бъде изяснен чрез по-добро определяне на 
обхвата на самия член.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142 — специалните 
правила относно плащанията и 
оттеглянето на плащанията за 
финансови инструменти и възможните 
последствия по отношение на исканията 
за плащане.

5. Комисията се оправомощава да 
приема — чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142 — с които да 
определя специалните правила относно 
плащанията и оттеглянето на 
плащанията за финансови инструменти 
и възможните последствия от 
оттеглянията по отношение на 
исканията за плащане.

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт следва да се изясни по отношение на смисъла на израза 
„възможни последствия“.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 37параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от фондовете по ОСР, 
изплатена на финансови инструменти, 
се депозира в лихвоносни сметки, 
открити във финансови институции в 
държави членки, или се инвестира 
временно в съответствие с принципа на 

1. Подкрепата от фондовете, обхванати 
от РОР, изплатена на финансови 
инструменти, се депозира в лихвоносни 
сметки, открити във финансови 
институции в държави членки, или 
може да се инвестира временно в 
съответствие с принципа на доброто 
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доброто финансово управление. финансово управление.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че в случай че помощта, изплатена на финансовите 
инструменти се инвестира временно, тя следва също така да се инвестира в банки на 
територията на държавите — членки на ЕС.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капиталовите ресурси, възстановени 
на финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването на 
ресурси, поети като задължение по 
договори за гаранции, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
фондовете по ОСР, се използват 
повторно за допълнителни инвестиции 
чрез същите или други финансови 
инструменти в съответствие с целите
на програмата или програмите.

1. Капиталовите ресурси, възстановени 
на финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването на 
ресурси, поети като задължение по 
договори за гаранции, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
фондовете, обхванати от РОР, се 
използват повторно за допълнителни 
инвестиции чрез същите или други 
финансови инструменти в съответствие 
с тематичните и специфичните цели
на програмата или програмите.

Or. en

Обосновка

Тъй като понятието „цел“ не е определено в настоящия регламент, то следва да бъде 
заменено с формулировките, характерни за настоящия регламент. Освен това 
изменението има за цел да гарантира повторното използване на ресурсите, докато 
приключването бъде ясно обвързано с тематичните и специфичните цели на 
програмата или програмите.
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Изменение 99

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 тематичните и 
специфичните цели на програмата или 
програмите.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 38, параграф 1.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че капиталовите ресурси и печалбите и 
другите доходи или приходи, които 
могат да бъдат отнесени към подкрепата 
от фондовете по ОСР за финансовите 
инструменти, се използват в 
съответствие с целите на програмата за 
период, не по-малък от 10 години след 
приключване на програмата.

Капиталовите ресурси, възстановени на 
финансовите инструменти от 
инвестиции или от освобождаването на 
ресурси, поети като задължение по 
договори за гаранции, които могат да 
бъдат отнесени към подкрепата от 
фондовете, обхванати от РОР, за 
финансовите инструменти, се използват 
повторно за допълнителни инвестиции 
чрез същите или други финансови 
инструменти в съответствие с
тематичните и специфичните цели
на програмата или програмите.

Or. en

Обосновка

Тъй като понятието „цел“ не е определено в настоящия регламент, то следва да бъде 
заменено с формулировките, характерни за настоящия регламент. Освен това 
изменението има за цел да гарантира повторното използване на наследените 
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средства, след като приключването бъде ясно обвързано с тематичните и 
специфичните цели на програмата или програмите.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 приема, посредством 
актове за изпълнение, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3, модели за 
мониторинг и докладване на 
Комисията относно финансовите 
инструменти, включително по 
отношение на финансовите 
инструменти, посочени в член 33, 
параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт може да се изясни чрез по-добро определяне на обхвата 
на самия член.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет се състои 
от представители на управляващия 
орган и междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

1. Мониторинговият комитет се състои 
от представители на управляващия 
орган и междинните звена, както и от 
представители на участващите 
партньори в съответствие с член 5.
Всеки член на мониторинговия комитет 
има право на глас.

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да гарантира ефикасната работа на мониторинговия 
комитет и да утвърди ролята на съответните партньори.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните
условия и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на съответните
предварителни условия в 
съответствие с член 17, и всякакви 
въпроси, засягащи изпълнението на 
програмата, както и приетите 
корективни мерки. Когато е уместно, 
към годишните доклади за 
изпълнението се прилага доклад, 
изготвен в съответствие с член 40, 
който обхваща операциите, 
включващи финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че годишните доклади за изпълнението се отнасят за 
договорените и свързани с програмата предварителни условия. Освен това трябва да 
се изясни връзката с член 40.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията разглежда годишния 
доклад за изпълнението и информира 
държавата-членка за своите коментари в 
срок от два месеца след получаването на 
годишния доклад за изпълнението и в 
срок от 5 месеца след получаването на 
окончателния доклад. Ако Комисията не 
представи коментари в рамките на тези 
срокове, докладът се счита за приет.

6. Комисията разглежда годишния и 
окончателния доклад за изпълнението 
и информира държавата членка за 
своите коментари в срок от два месеца 
след получаването на годишния доклад 
за изпълнението и в срок от 5 месеца 
след получаването на окончателния 
доклад. Ако Комисията не представи 
коментари в рамките на тези срокове, 
докладът се счита за приет.

Or. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавата членка гарантира, че в 
отговор на всички коментари на 
Комисията след срещата са предприети 
последващи действия.

5. Държавата членка гарантира, че в 
отговор на всички коментари на 
Комисията в срок от три месеца са 
предприети последващи действия.

Or. en

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 46 параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. През 2017 г. и 2019 г. Комисията 
подготвя стратегически доклад, в който 
обобщава докладите за напредъка на 
държавите-членки, и го представя на 

4. През 2017 г. и 2019 г. Комисията 
подготвя стратегически доклад, в който 
обобщава докладите за напредъка на 
държавите членки, и до 31 декември 
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Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

2017 г. и съответно до 31 декември 
2019 г. го представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира навременното предаване на ЕП на стратегическите доклади, 
така че да може да се проведат политически дебати в Парламента в контекста на 
дебатите на европейския семестър.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и на водещите инициативи, 
създадени в рамките на тази 
стратегия.

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
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програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки.
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки.
Освен това се оценява въздействието 
на програмите в съответствие с мисията 
на съответните фондове, обхванати от 
РОР, спрямо целите, заложени в 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, както и 
по отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

Or. en

Обосновка

В изменението се пояснява, че програмите ще се оценяват предимно в съответствие с 
техните цели, както и с мисията на фондовете, обхванати от РОР, а също и във 
връзка с целите на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 47  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките в 
съответствие с член 51, параграф 1, 
буква д). Държавите членки
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

Or. en

Обосновка

В това изменение се пояснява, че оценките могат да се извършват с помощ от 
фондовете, обхванати от РОР.
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Изменение 110

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата. Комисията предоставя 
насоки относно начина на извършване 
на оценките.

3. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговорни за изпълнението на 
програмата. Комисията предоставя 
насоки относно начина на извършване 
на оценките веднага след влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че насоките на Комисията относно начина на 
извършване на оценките ще се предоставят в началото на програмния период.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели и 
приоритети и като се отчитат 
националните и регионални нужди;

a) приносът към стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид избраните тематични цели и 
приоритети, като същевременно се 
отчитат националните и регионални 
нужди и се гарантира балансът 
между тези нужди и целите на 
Съюза;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16, в допълнение към оценката на приноса на 
съответната политика за постигане на целите на „Европа 2020“, предварителната 
оценка трябва също така да разглежда въпроса, как да бъдат отчетени 
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специфичните нужди за развитие на региона.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните възможности 
за мъжете и жените и предотвратяване 
на дискриминацията;

л) адекватността на планираните мерки 
за насърчаване на равните възможности 
за мъжете и жените и предотвратяване 
на дискриминацията, включително 
мерки за премахване на бариерите 
пред достъпността за хората с 
увреждания;

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че предварителните оценки вземат предвид 
антидискриминационните мерки и мерките, подпомагащи социалното включване, по-
специално по отношение на хората с увреждания.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква ма) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мa) стъпките, предприети за 
включване на партньорите, в 
съответствие с член 4, параграф 4 и 
член 5.

Or. en
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Изменение 114

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода на програмиране 
управляващите органи извършват
оценки, включително за оценяване на 
ефективността, ефикасността и 
въздействието за всяка програма въз 
основа на плана за оценка. Поне веднъж 
през периода на програмиране се 
провежда оценка, с която се оценява 
приносът на подкрепата от фондовете 
по ОСР за постигането на целите по 
всеки приоритет. Всички оценки се 
разглеждат от мониторинговия комитет 
и се изпращат на Комисията.

3. През периода на програмиране 
управляващите органи гарантират, че 
се извършват оценки, включително за 
оценяване на ефективността, 
ефикасността и въздействието, за всяка 
програма въз основа на плана за оценка.
Поне веднъж през периода на 
програмиране се провежда оценка, с 
която се оценява приносът на 
подкрепата от фондовете, обхванати 
от РОР, за постигането на целите по 
всеки приоритет. Всички оценки се 
разглеждат от мониторинговия комитет 
и се изпращат на Комисията.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да приведе член 49 в съответствие с член 47, параграф 3, където 
се посочва, че оценките се извършват от функционално независими експерти.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете по ОСР и 
техния принос за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие със специфичните 
изисквания, определени в правилата за 
отделните фондове. Последващите

Последващите оценки се извършват от 
Комисията или от държавите членки в 
тясно сътрудничество. Последващите
оценки разглеждат ефективността и 
ефикасността на фондовете, обхванати 
от РОР, и техния принос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие със 
специфичните изисквания, определени в 
правилата за отделните фондове.
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оценки трябва да бъдат завършени до 31 
декември 2023 г.

Последващите оценки трябва да бъдат 
завършени до 31 декември 2023 г. За 
всеки фонд Комисията изготвя 
синтезирани доклади и доклади за 
оценка, обобщаващи последващите 
оценки, които представя на 
Европейския парламент, на Съвета, 
на Европейския икономически и 
социален комитет и на Комитета на 
регионите. Подобни синтезирани 
доклади и доклади за оценка следва да 
бъдат завършени до 30 юни 2024 г.

Or. en

Обосновка

Подобни синтезирани доклади са били изготвени за предишния програмен период и 
тази добра практика следва да продължи и да има конкретно правно основание. По 
този начин оценката, крайъгълен камък на ориентирания към резултатите подход, ще 
придобие по-голяма видимост чрез политически дебати в упоменатите органи на ЕС.
Освен това ще се гарантира приемственост на процеса на обучение в областта на 
политиката.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) укрепване на националния и 
регионалния капацитет по отношение на 
инвестиционното планиране, оценката 
на нуждите, подготовката, 
проектирането и изпълнението на 
финансови инструменти, съвместни 
планове за действие и големи проекти, 
включително съвместни инициативи с 
ЕИБ.

й) укрепване на националния и 
регионалния капацитет по отношение на 
инвестиционното планиране, оценката 
на нуждите, подготовката, 
проектирането и изпълнението на 
финансови инструменти, съвместни 
планове за действие, интегрирани 
териториални инвестиции и големи 
проекти, включително съвместни 
инициативи с ЕИБ.

Or. en

Обосновка

Интегрираните териториални инвестиции представляват иновативен подход към 
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изпълнението на политиката и за да се гарантира нейната ефективност, следва да се 
осигури и техническа помощ за подпомагане на съответните органи.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) укрепване на капацитета и 
компетентността на партньорите в 
съответствие с член 5.

Or. en

Обосновка

Партньорите следва да използват също така ресурсите, предназначени за 
изграждането на капацитет, така че да могат да допринесат ефективно за процеса, 
тъй като те често не разполагат с подходящи ресурси, за да използват изцяло своя 
експертен опит в програмирането.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на дадена държава 
членка фондовете по ОСР могат да 
отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
разглеждане на жалби, както и контрол 
и одит. Фондовете по ОСР могат да се 
използват от държавата членка за 
финансиране на действия за намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите 
членки и бенефициерите за 
администриране и използване на 
фондовете по ОСР. Тези действия могат 

1. По инициатива на дадена държава 
членка фондовете, обхванати от РОР,
могат да отпускат помощ за дейности по 
подготовка, управление, мониторинг, 
оценка, информация и комуникация, 
разглеждане на жалби, както и контрол 
и одит. Фондовете, обхванати от РОР,
могат да се използват от държавата 
членка за финансиране на действия за 
намаляване на административната 
тежест за бенефициерите, включително 
електронни системи за обмен на данни, 
както и действия за укрепване на 
капацитета на органите на държавите 
членки, включително на местните и 
регионалните публични органи, и на
бенефициерите за администриране и 
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да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на програмиране.

използване на фондовете, обхванати 
от РОР. Тези действия могат да се 
отнасят до предходни и последващи 
периоди на програмиране. Ресурсите за 
техническа помощ също допринасят 
за изграждането на капацитет на 
партньорите в съответствие с член 5 
и по този начин им дават 
възможност да изпълнят своите 
отговорност.

Or. en

Обосновка

Техническата помощ следва да се предостави на съответното териториално ниво.
Партньорите следва да използват също така ресурсите, предназначени за 
изграждането на капацитет, така че да могат да допринесат ефективно за процеса, 
тъй като те често не разполагат с подходящи ресурси, за да използват изцяло своя 
експертен опит в програмирането.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нетните приходи, пряко генерирани 
от операция през периода на нейното 
изпълнение, които не са били взети 
предвид по време на одобрението на 
операцията, се приспадат от 
допустимите разходи за операцията в 
окончателното искане за плащане, 
подадено от бенефициера. Това правило 
не се прилага за финансовите 
инструменти и наградите.

6. Нетните приходи, пряко генерирани 
от операция през периода на нейното 
изпълнение, които не са били взети 
предвид по време на одобрението на 
операцията, се приспадат от 
допустимите разходи за операцията 
най-късно в окончателното искане за 
плащане, подадено от бенефициера.
Това правило не се прилага за 
финансовите инструменти и наградите.

Or. en
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Изменение 120

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данък върху добавената стойност.
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС и са платени от 
бенефициер, който не е 
данъчнозадължено лице съгласно 
определението в член 13, параграф 1, 
първа алинея от Директива 
2006/112/ЕО, при условие че тези суми 
по ДДС не са начислени във връзка с 
предоставянето на инфраструктура.

в) данък върху добавената стойност.
Сумите за ДДС обаче са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en

Обосновка

Сумите по ДДС, които не са възстановими, следва да бъдат допустими, така че да се 
помогне на бенефициерите и регионите да постигнат целите на политиката на 
сближаване в настоящия период на финансова криза.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не надвишава 10 % 
от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

б) общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, е не по-малко от 
1 %, но не надвишава 10 % от 
подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния 
фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет 
или 3 % от подкрепата от ЕЗФРСР на 
ниво програма;

Or. en



PR\902007BG.doc 83/109 PE487.740v03-00

BG

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) прекратяване или преместване на 
производствена дейност;

a) прекратяване или преместване на 
производствена дейност, освен в 
случаите когато преместването се 
извършва в същия регион;

Or. en

Обосновка

Преместване в същия регион следва да бъде разглеждано като изключение, тъй като 
инвестициите продължават да носят ползи на съответния регион.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до резерва за 
изпълнение и резерва за растеж и 
конкурентоспособност, поемането на 
бюджетни задължения се извършва 
след приемането на решението на 
Комисията за изменение на 
програмата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 18.
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Изменение 124

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трите категории региони се определят
въз основа на съотношението между 
техния БВП на глава от населението, 
измерен с паритет на покупателната 
способност и изчислен въз основа на 
данни на Съюза за периода 2006—
2008 г., и средния БВП за ЕС—27 през 
същия референтен период.

Класифицирането на регионите по 
една от трите категории региони се 
определя въз основа на съотношението 
между БВП на глава от населението на 
всеки регион, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода XXXX—XXXX г., и средния 
БВП за ЕС—27 през същия референтен 
период.

Or. en

Обосновка

От съображения за точност е необходимо да се гарантира, че при класифициране на 
регионите в трите категории се вземат предвид последните налични данни.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода 2007—2009 г., е по-нисък от 
90 % от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

3. Кохезионният фонд подкрепя 
държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) на глава от 
населението, измерен с паритет на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода XXXX—XXXX г., е по-нисък от 
90 % от средния БНД на глава от 
населението за ЕС—27 през същия 
референтен период.

Or. en
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Обосновка

От съображения за точност е необходимо да се гарантира, че последните налични 
данни се вземат предвид.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за „Инвестиции за растеж 
и работни места“ възлизат на 96,52 % от 
глобалните средства (т.е. 
общо324 320 492 844 EUR) и се 
разпределят както следва:

1. Средствата за „Инвестиции за растеж 
и работни места“ възлизат на XX % от 
глобалните средства (т.е. общо XXXX 
XXXX XXXX XXXX EUR) и се 
разпределят както следва:

Or. en

Обосновка

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 50,13 % (т.е. общо 162 589 839 384
EUR) за по-слабо развитите региони;

a) XX % (т.е. общо XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) за по-слабо развитите 
региони;
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Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 84, параграф 1, уводна част.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 12,01 % (т.е. общо 38 951 564 661
EUR) за регионите в преход;

б) XX % (т.е. общо XXXX XXXX XXXX
EUR) за регионите в преход;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 84, параграф 1, уводна част.

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 16,39 % (т.е. общо 53 142 922 017
EUR) за по-силно развитите региони;

в) XX % (т.е. общо XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) за по-силно развитите 
региони;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 84, параграф 1, уводна част.
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Изменение 130

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 21,19 % (т.е. общо 68 710 486 782
EUR) за държавите членки, подкрепяни 
от Кохезионния фонд;

г) XX % (т.е. общо XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) за държавите членки, 
подкрепяни от Кохезионния фонд;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 84, параграф 1, уводна част.

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 0,29 % (т.е. общо 925 680 000 EUR) 
като допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в член 
349 от Договора, и 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.

д) XX % (т.е. общо XXXX XXXX XXXX
EUR) като допълнително финансиране 
за най-отдалечените региони, посочени 
в член 349 от Договора, и 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.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 84, параграф 1, уводна част.
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Изменение 132

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
като се вземе предвид, когато е 
уместно, специфичното положение 
на регионите със сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, национален 
просперитет и ниво на безработица за 
по-слабо развитите региони и за 
регионите в преход;

Or. en

Обосновка

Критериите за разпределение на средства от дадена държава членка следва да 
вземат предвид специфичното положение на регионите със сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или демографски условия. Настоящото изменение 
произтича от необходимостта от по-нататъшно утвърждаване на териториалното 
измерение на политиката.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 5 % от средствата по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ съставляват резерва за 
изпълнение, който се отпуска в 
съответствие с член 20.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 18.
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Изменение 134

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един фонд 
за дадена категория регион и 
съответства, без да се засягат 
разпоредбите на член 52, на дадена 
тематична цел и включва един или 
повече инвестиционни приоритети 
на съответната тематична цел в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове. За ЕСФ при надлежно 
обосновани обстоятелства една 
приоритетна ос може да обединява 
инвестиционни приоритети от 
различните тематични цели, 
изложени в член 9, параграфи 8, 9, 10 и 
11, с цел да се улесни техният принос 
към другите приоритетни оси.

1. Всяка оперативна програма е 
съставена от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос може да се отнася до
една или повече категории региони 
или да съчетава един или повече 
инвестиционни приоритети от 
различни тематични цели и фондове в 
съответствие с правилата за отделните 
фондове.

Or. en

Обосновка

Предлага се истински многофондов подход, който предлага на държавите членки, 
регионите и местните органи пълна гъвкавост при изготвянето на техните програми 
с цел да се постигнат по най-добър начин целите на политиката на сближаване, 
както и целите на Съюза.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) мотивация на избора на тематични
цели и съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като се 
отчита договорът за партньорство и 
резултатите от предварителната оценка;

(ii) мотивация на избора на тематични 
цели и съответстващите им 
инвестиционни приоритети, като се 
отчита договорът за партньорство и 
резултатите от предварителната оценка 
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и като се вземат предвид 
потребностите за развитие на 
региона, когато е целесъобразно;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 16 е важно да се гарантира, че специфичните 
потребности за регионално развитие се отчитат в стратегията за приноса на 
оперативните програми за изпълнение на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) списъка на градовете, в които ще се 
изпълняват интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 
средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № [ЕФРР] и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

iii) ориентировъчен списък на
функционалните градски зони 
съгласно критериите, определени в 
член 14, буква б), подточка ii), в които 
ще се изпълняват интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, 
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 
средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […] [ЕФРР] и 
ориентировъчния размер на 
разпределяната годишно от ЕСФ 
подкрепа за интегрирани действия;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предостави достатъчно време за изготвяне на ориентировъчните 
списъци в оперативните програми въз основа на критериите, установени в 
договорите за партньорство. Поради това включването на този списък в 
оперативните програми е обусловено от приемането на изменението към член 23, 
което има за цел да даде възможност оперативните програми да бъдат представени 
не по-късно от 3 месеца след одобряване на договора за партньорство.
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Изменение 137

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

vi) приноса на планираните 
интервенции към макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за морските 
басейни, в случай че държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 11 приносът на фондовете, обхванати от 
РОР, в държавите членки и регионите, участващи в макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, следва да бъде повишен.

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
така, както е определен в договора за 
партньорство, за работата по 
регионалните демографски 
предизвикателства и специалните 
потребности на географските райони, 
които са най-тежко засегнати от 
бедност, или на целевите групи с най-
висок риск от дискриминация или 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности и 
хората с увреждания, както и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 14, буква в).

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) за всяко предварително условие, 
определено в съответствие с 
приложение IV, което не е изпълнено 
към датата на подаване на договора за 
партньорство и оперативната програма, 
описание на действията с оглед 
изпълнение на предварителното 
условие и на графика за прилагането им;

(ii) за всяко съответно предварително
условие, определено в съответствие с
член 17 и приложение IV, което не е 
изпълнено към датата на подаване на 
договора за партньорство и 
оперативната програма, описание на 
действията с оглед на действията, 
които трябва да бъдат взети на 
национално и регионално равнище, и 
на графика за прилагането им, така че 
да се гарантира тяхното изпълнение 
в рамките на две години от 
приемането на договора за 
партньорство или до 31 декември 
2016 г., което събитие настъпи първо;

Or. en

Обосновка

Необходимо е разпоредбите да бъдат приведени в съответствие с тези в член 17 
относно предварителните условия.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква ж) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) таблица, в която за целия период на 
програмиране за оперативната програма 
и за всяка приоритетна ос се посочва 
размерът на общия финансов бюджетен 
кредит на подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. Когато 

(ii) таблица, в която за целия период на 
програмиране за оперативната програма 
и за всяка приоритетна ос се посочва 
размерът на общия финансов бюджетен 
кредит на подкрепата от фондовете и от 
националното съфинансиране. За 
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националното съфинансиране е 
съставено от публично и частно 
съфинансиране, в таблицата се дава 
ориентировъчна разбивка на публичния 
и частния компонент. Тя показва — с 
информативна цел — предвижданото 
участие от ЕИБ;

приоритетните оси, които засягат 
повече от една категория региони, в 
таблицата се посочват различните 
суми от всеки конкретен фонд и 
съответната сума за съфинансиране 
за всяка категория региони. За 
приоритетните оси, които 
съчетават инвестиционни 
приоритети от различни тематични 
цели, в таблицата се посочват 
различните суми от всеки конкретен 
фонд и съответната сума за 
съфинансиране за всеки от 
приоритетите. Когато националното 
съфинансиране е съставено от публично 
и частно съфинансиране, в таблицата се 
дава ориентировъчна разбивка на 
публичния и частния компонент. Тя 
показва — с информативна цел —
предвижданото участие от ЕИБ;

Or. en

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 5 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за удовлетворителното 
изпълнение на операцията и са пряко 
свързани с нея.

2. ЕФРР и ЕФС могат да финансират —
като се допълват и при спазване на 
граница от 10 % от финансирането на 
Съюза за всяка приоритетна ос на една 
оперативна програма — част от 
операция, разходите по която са 
допустими за подкрепа от другия фонд 
въз основа на правилата за допустимост, 
прилагани за този фонд, при условие че 
те са необходими за удовлетворителното 
изпълнение на операцията и са пряко 
свързани с нея.

Or. en
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Обосновка

През настоящия период се предвижда 10 % кръстосано финансиране. Този процент не 
трябва да бъде намаляван, особено с оглед на гъвкавостта при предоставяне на 
допълнителна помощ от различните фондове.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 93  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти, които 
не се състоят от предоставяне на 
инфраструктура и се провеждат на 
отговорността на бенефициера като част 
от оперативна програма или програми.
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие се 
договарят между държавата-членка и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
съвместния план за действие.
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

1. Съвместният план за действие е 
операция, определена и управлявана във 
връзка с крайните продукти и 
резултатите, които ще бъдат постигнати 
с нея. Той обхваща група проекти, които 
не се състоят от предоставяне на 
инфраструктура и се провеждат на 
отговорността на бенефициера, 
включително на местните и 
регионалните органи, като част от 
оперативна програма или програми.
Kрайните продукти и резултатите от 
съвместния план за действие се 
договарят между държавата-членка и 
Комисията и допринасят за специфични 
цели на оперативните програми и 
формират основата за отпускане на 
подкрепа от фондовете. Резултатите се 
отнасят до преките последици от 
съвместния план за действие.
Бенефициерът е публичноправна 
организация. Съвместните планове за 
действие не се считат за големи 
проекти.

Or. en
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Изменение 143

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 10 000 000 EUR 
или 20 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

2. Публичната подкрепа, разпределена 
за даден съвместен план за действие, е в 
минимален размер на 5 000 000 EUR 
или 10 % от публичната подкрепа на 
оперативната програма или програми, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-ниска.

Or. en

Обосновка

По-ниският праг е широко възприет като по-уместен, за да се гарантира, че този 
инструмент се вписва в критичната маса. Все пак трябва да се отбележи, че това е 
законният минимум и в много държави членки прагът, който трябва да бъде 
договорен в преговорния процес, вероятно ще бъде по-висок.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 95 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, 
специфичните за отделните държави 
препоръки и общите насоки на 
икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и препоръките на Съвета, 
които държавите членки следва да 
отчитат при формулирането на 
своите политики за заетост, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора;

(1) анализ на нуждите и целите на 
развитието, обосноваващи съвместния 
план за действие, като се вземат 
предвид целите на оперативната 
програма и, когато е приложимо, на 
националните програми за реформи;
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Or. en

Обосновка

Националните програми за реформи са документи за дългосрочно стратегическо 
планиране, които очертават необходимите икономически реформи и 
преструктурирането, нужно за повишаване на конкурентоспособността. От друга 
страна, препоръките за отделните държави се изготвят на годишна база, като 
осигуряват по-краткосрочен подход; поради това е по-трудно да бъдат съотнесени 
към дългосрочната визия за фондовете, обхванати от РОР.

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) напредъка в изпълнението на мерките, 
насочени към специфичните нужди на 
най-силно засегнатите от бедност 
географски райони или на целевите 
групи, изложени на най-висок риск от 
дискриминация или изключване, като се 
обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

i) напредъка в изпълнението на мерките, 
насочени към специфичните нужди на 
най-силно засегнатите от бедност 
географски райони или на целевите 
групи, изложени на най-висок риск от 
дискриминация или изключване, като се 
обръща специално внимание на 
маргинализираните общности и хората 
с увреждания, включително, ако е 
целесъобразно, използваните финансови 
ресурси;

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че докладите за изпълнението вземат предвид 
антидискриминационните мерки и мерките, подпомагащи социалното включване, по-
специално по отношение на хората с увреждания.

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) напредъка в изпълнението на мерките, 
насочени към специфичните нужди на 

i) напредъка в изпълнението на мерките, 
насочени към регионалните 
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най-силно засегнатите от бедност 
географски райони или на целевите 
групи, изложени на най-висок риск от 
дискриминация или изключване, като се 
обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

демографски предизвикателства и
специфичните нужди на най-силно 
засегнатите от бедност географски 
райони или на целевите групи, 
изложени на най-висок риск от 
дискриминация или изключване, като се 
обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 14, буква в).

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Институциите на Съюза и 
консултативните органи могат да 
организират дейности, насочени към 
повишаване на осведомеността 
относно политиката на сближаване 
и нейната добавена стойност за 
гражданите на Съюза.

Or. en

Обосновка

В допълнение към отговорността на държавите членки, Регламентът за 
общоприложимите разпоредби (РОР) следва да позволява извършване на действия от 
европейските институции и консултативните органи за повишаване на 
осведомеността, за да обяснят на гражданите начина, по който са били 
оползотворени средствата в регионите и градовете. Той също така би позволил да се 
покаже какъв е бил приносът на Европейския съюз в този процес.
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Изменение 148

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“, при условие, че е спазен 
принципът за разделение на функциите, 
управляващият орган, сертифициращият 
орган, когато е приложимо, и 
одитиращият орган могат да бъдат част 
от един и същ публичен орган или 
структура. За тези оперативни програми, 
за които общият размер на подкрепата от 
фондовете надхвърля 250 000 000 EUR 
обаче одитиращият орган не може да бъде 
част от един и същ публичен орган или 
структура с управляващия орган.

5. За целта „Инвестиции за растеж и 
работни места“, при условие, че е спазен 
принципът за разделение на функциите, 
управляващият орган, сертифициращият 
орган, когато е приложимо, и 
одитиращият орган могат да бъдат част 
от един и същ публичен орган или 
структура. За тези оперативни програми , 
за които общият размер на подкрепата от 
фондовете надхвърля 250 000 000 EUR 
обаче, одитиращият орган не може да 
бъде част от един и същ публичен орган 
или структура с управляващия орган, 
освен ако Комисията е стигнала до 
заключението през предходния 
програмен период, че може да разчита 
на одитното становище на държавата 
членка.

Or. en

Обосновка

Задължението, одитният орган да не може да бъде част от същия публичен орган като 
управляващия орган, както е посочено в член 113, параграф 5, би създало ненужни 
рискове за добре работещите системи и би увеличило административната тежест.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 8

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 подробни правила за 
създаване на системата, посочена в 
параграф 2, буква г), както и начините 
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за обмен на информацията, записана и 
съхранена в тази система.

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегираните актове трябва да бъде изяснен в зависимост от предмета 
им.

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 140, 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 140, с които 
определя одитната следа, упомената в 
параграф 4, буква г).

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегираните актове трябва да бъде изяснен в зависимост от предмета 
им.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 относно
използването на данните, събрани по 
време на одитите, извършвани от 
длъжностни лица на Комисията или от 
упълномощени представители на 
Комисията.
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Or. en

Обосновка

Правилата относно използването на данните, събрани по време на одитите, 
извършвани от длъжностни лица на Комисията или от упълномощени представители на 
Комисията, са от общ характер и предназначението им е да допълват някои 
несъществени елементи на основния законодателен акт.

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Акредитиращият орган приема 
официално решение за акредитиране на 
онези управляващите и 
сертифициращите органи, които 
отговарят на критериите за 
акредитиране, установени от 
Комисията чрез делегирани актове в 
съответствие с член 142.

1. Акредитиращият орган приема 
официално решение за акредитиране на 
управляващите и сертифициращите 
органи, които отговарят на 
съответните критерии за 
акредитиране в съответствие с член 
64, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да бъде разяснена в съответствие със стандартните 
разпоредби, прилагани при всяко предоставяне на правомощие за приемане на 
делегирани актове.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, с които 
определя критериите за 
акредитиране, посочени в алинея 1.

Or. en
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Обосновка

Формулировката следва да бъде разяснена в съответствие със стандартните 
разпоредби, прилагани при всяко предоставяне на правомощие за приемане на 
делегирани актове.

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 132 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документите се съхраняват под 
формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на 
общоприети носители на информация, 
включително електронни версии на 
оригинални документи или документи, 
съществуващи единствено в електронна 
версия.

2. Документите се съхраняват под 
формата на оригинали или заверени 
копия на оригиналите или на носители 
на информация, включително 
електронни версии на оригинални 
документи или документи, 
съществуващи единствено в електронна 
версия.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка и думата „общоприети“ са твърде неясни и следва да 
бъдат променени, за да се гарантира, че делегираният акт има ясен и недвусмислен 
обхват.

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 132 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с оглед определяне на видовете 
носители на данни, които могат да се
считат за общоприети.

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, с които определя видовете 
носители на данни, които могат да 
бъдат приети.

Or. en
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Обосновка

Предложената формулировка и думата „общоприети“ са твърде неясни и следва да 
бъдат променени, за да се гарантира, че делегираният акт има ясен и недвусмислен 
обхват.

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 132 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите, 
съхранявани на общоприети носители 
на данни, са верни с оригиналния 
документ, се определя от националните 
органи и трябва да гарантира, че 
съхраняваните версии отговарят на 
националните законови изисквания и на 
тях може да се разчита за целите на 
одита.

5. Процедурата, по която се 
удостоверява, че документите, 
съхранявани на носители на данни, са 
верни с оригиналния документ, се 
определя от националните органи и 
трябва да гарантира, че съхраняваните 
версии отговарят на националните 
законови изисквания и на тях може да се 
разчита за целите на одита.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка и думата „общоприети“ са твърде неясни и следва да 
бъдат променени, за да се гарантира, че делегираният акт има ясен и недвусмислен 
обхват.

Изменение 157

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) държавата членка не отговори 
или не даде удовлетворителен 
отговор по член 20, параграф 3

заличава се

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 20.

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 141 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема чрез
делегирани актове в съответствие с член 
142 изменения на приложение V към 
настоящия регламент в рамките на 
обхвата на съответните разпоредби 
на настоящия регламент.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
142, във връзка с измененията на 
приложение V, в допълнение към 
изискванията за информация и 
публичност, ако е необходимо.

Or. en

Обосновка

Обхватът на делегирания акт трябва да бъде ясно определен.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да се придържа към стандартните разпоредби, като посочва 
членовете, обхванати от правомощието за приемане на делегирани актове.
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Изменение 160

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове...1, се предоставя на 
Комисията за срок от 3 години, 
считано от....2. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощие не по-късно от 9 месеца 
преди изтичането на тригодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо до 
преразглеждането на настоящия 
регламент, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не възразят 
срещу подобно подновяване не по-
късно от 3 месеца преди изтичането 
на този срок.
______________
1 (да се въведат всички номера на 
всички членове, в които са предвидени 
делегирани актове)
2 ОВ: Моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент)

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да се придържа към стандартните разпоредби, като посочва 
членовете, обхванати от правомощието за приемане на делегирани актове. Освен 
това следва да се посочи продължителността на делегирането.

Изменение 161

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощията, Делегирането на правомощията, 
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посочено в член 141, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

посочено в членове...1, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
_______________
1 (да се въведат всички номера на 
всички членове, в които са предвидени 
делегирани актове)

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да се придържа към стандартните разпоредби, като посочва 
членовете, обхванати от правомощието за приемане на делегирани актове.

Изменение 162

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Делегиран акт, приет съгласно 
членове...1, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от 3 месеца след нотифицирането 
на акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с 3 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

____________
1 (да се въведат всички номера на 
всички членове, в които са предвидени 
делегирани актове)

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да се придържа към стандартните разпоредби, като посочва 
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членовете, обхванати от правомощието за приемане на делегирани актове. Освен 
това следва да се посочи продължителността на делегирането.

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако при изтичането на посочения 
срок нито Европейският парламент, 
нито Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.

заличава се

Or. en

Изменение 164

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, ако и 
Европейският парламент, и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения срещу въпросния акт.

заличава се

Or. en
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Изменение 165

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила.
Институцията, която повдига 
възражения срещу делегиран акт, 
посочва причините си за това.

заличава се

Or. en

Изменение 166

Предложение за регламент
Приложение IV – Тематични предварителни условия – точка 9.2 – колона 3 –
уводна част – тире 1 – подтире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи;

увеличават броя на следващите висше 
образование сред групите с ниски 
доходи и други слабо представени 
групи, по-специално групите, които са 
най-уязвими;

Or. en

Обосновка

Изменението подчертава необходимостта да се вземат предвид най-уязвимите групи.

Изменение 167

Предложение за регламент
Приложение IV – Основни предварителни условия – точка 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличие на стратегия за насърчаване на 
равенството между половете и на 
механизъм, който обезпечава 

Наличието на стратегия за постигане 
на целите на Съюза за равенство 
между половете и на механизъм, който 
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ефективното ѝ изпълнение. обезпечава ефективното ѝ изпълнение 
чрез интегриран подход на равенство 
между половете и специфични 
действия.

Or. en

Обосновка

Изменението подчертава необходимостта да се вземе предвид интегрирания подход 
на равенство между половете.

Изменение 168

Предложение за регламент
Приложение IV – Основни предварителни условия – точка 2 – колона 3 – уводна 
част – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

план и предварителни критерии за 
интегриране на целите за равенство 
между половете чрез стандарти и насоки 
във връзка с равенството между
половете;

план и предварителни критерии за 
интегриране на целите за равенство 
между половете чрез стандарти за 
равенство и насоки за всички фондове, 
обхванати от РОР;

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на ЕС за равенство между половете, интегрираният 
подход на равенство между половете се прилага за всички фондове, обхванати от 
РОР.

Изменение 169

Предложение за регламент
Приложение V – раздел 2.1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информационните центрове за 
Европа, както и представителствата на 
Комисията и информационните бюра 
на Европейския парламент в 
държавите членки;
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Or. en

Обосновка

Като се има предвид присъствието им в държавите членки, информационните бюра 
на ЕП следва също да участват в информационната мрежа, както и в дейностите по 
разпространение на информация.


