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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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално 
развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0611/2),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0326/2011),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25 април 
2012 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... юли 20122,

– 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 транспорт и 
туризъм, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2012),

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

2. изисква от 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;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на
селски региони, засегнати от 
индустриален преход региони и 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като
например най-северните региони с 
много ниска гъстота на населението,
островните, трансграничните и 
планинските региони.

Or. en

Обосновка

Препратката към член 174 е непълна.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, като се има предвид 
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стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

достъпа до транспорт и 
недостатъчната инфраструктура,
неподходяща среда за стопанска 
дейност, липса на мрежови структури 
между местната и регионалната 
администрация, научни изследвания, 
иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, развитие на 
културния обмен и подобряване на 
туризма, трансгранична интеграция на 
трудовия пазар, сътрудничество между 
университети или здравни центрове и 
цялостно развитие на 
трансграничните услуги от общ 
икономически интерес) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. en

Обосновка

Необходима е подкрепа за основна инфраструктура, по-специално поради значението 
на подобни инвестиции в трансгранични операционни програми. Програмите за 
сътрудничество могат да продължат да работят за постигането на тези цели, като 
се отчита, че Парламентът поиска подобрена координация между проектите TEN, 
по-конкретно в областта на транспорта, енергетиката и трансграничната 
инфраструктура. Възможностите за подобряване на решенията за гранични услуги
ще се увеличават, не на последно място поради демографския спад.
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Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трансграничното сътрудничество с трети държави е важна част от цялостното 
регионално развитие в рамките на граничните региони.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС и ИПП, включително в 

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС и ИПП, включително в 
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случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени.

случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени. Необходимо е да се 
гарантира, че един такъв механизъм 
осигурява оптимално функциониране, 
действителна координация и 
взаимодействие в рамките на 
Комисията, както и по отношение на 
инструментите на външната и 
вътрешната политика на Съюза, 
като по този начин води до възможно 
най-добри резултати от политиките 
и дава възможност на тези 
инструменти да се допълват взаимно.

Or. en

Обосновка
В интерес на регионите на Съюза следва да се създаде механизъм за организиране на 
подкрепата от ЕФРР за инструменти на външната политика, като ЕИС и ИПП, 
включително в случаите, когато не могат да бъдат приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат прекратени. Комисията следва да се 
погрижи този механизъм да дава възможност за по-добро функциониране на 
организационната структура на инструментите на външната и вътрешната 
политика на Съюза с цел постигане на възможно най-добри резултати от 
политиките.

Изменение5
Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Въпреки че бяха поставени 
основите за териториално 
сътрудничество, все още остават 
много предизвикателства, а също и 
неговият потенциал като източник 
на конкурентоспособност досега все 
още не е достатъчно оползотворен в 
резултат от заделените за него 
неподходящи ресурси. Предвид това 
бюджетът за европейското 
териториално сътрудничество следва 
да бъде увеличен до 7 % от цялостния 
бюджет за политиката на 
сближаване за програмния период 
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2014–2020 г.

Or. en

Изменение6
Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Разпределението на 
финансовите средства между 
държавите членки по всяка програма 
за сътрудничество следва да се 
извършва по справедлив и равностоен 
начин. Въз връзка с това Комисията и 
държавите членки следва да 
обмислят други съотносителни, 
стратегически и измерими критерии, 
които да отразяват нуждите и 
потенциала на регионите. Без това да 
застрашава започването на текущия 
програмен период и създаването на 
програмите за сътрудничество. 
Комисията следва да оцени 
техническите възможности за 
създаване на подобна система на 
програмно равнище въз основа на 
наличните надеждни данни на 
съответното равнище на NUTS.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 
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от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и бъде 
осигурена достатъчна степен на 
финансова подкрепа за сътрудничество 
в най-отдалечените региони.

от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество, да се 
определи потенциала, на 
разположение на държавите членки 
във връзка с гъвкавостта между 
компонентите, и бъде осигурена 
достатъчна степен на финансова 
подкрепа за сътрудничество в най-
отдалечените региони.

Or. en

Обосновка

Гъвкавостта е била използвана от почти половината от държавите членки през 
текущия период, а в някои случаи тя е била необходим инструмент за извършването 
на трансферите през програмния период, докато са били въвеждани нови политики.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) За да бъдат успешни 
регионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни и 
за да се подкрепя един интегриран, 
многосекторен и териториален 
подход спрямо предизвикателствата, 
които са твърде големи за да бъдат 
преодолени на национално равнище, 
тези стратегии следва да целят 
координиране на всички фондове на 
Съюза. Също така, особено по 
отношение на разработването и 
прилагането на тези стратегии, за 
макрорегионалните стратегии може 
да бъде разпределена техническа 
помощ от цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, 
когато държавите членки и 
регионите участват в тях.

Or. en
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Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) В съответствие с член 49 от 
РОР, следва да се гарантира текуща 
оценка на програмите за 
сътрудничество с оглед изготвяне на 
рамка за управление и докладване въз 
основа на показатели, които 
улесняват, опростяват и дават 
възможност за постоянен достъп до 
надеждна информация и лесно 
генериране на контролно-отчетни 
документи, които да правят 
възможно създаването на подобна 
система в програмите за 
сътрудничество. Единствено подобна 
ефикасна система за текуща оценка 
ще направи възможни корекциите на 
програмите по време на програмния 
период в съответствие с 
договорените цели за ЕС 2020.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като в изпълнението на 
операциите често участва персонал от 
повече от една държава членка и 
предвид броя на операциите, при които 
разходите за персонал представляват 
съществено перо, следва да се прилага 
единна ставка на разходите за персонал 
спрямо другите преки разходи за 
операциите за сътрудничество, за да се 
избегне отделно счетоводство за 
управлението на такива операции.

(26) Тъй като в изпълнението на 
операциите често участва персонал от 
повече от една държава членка и 
предвид високите изисквания за 
персонала на програмите за 
териториално сътрудничество и броя 
на операциите, при които разходите за
персонал представляват съществено 
перо, следва да се прилага единна ставка 
на разходите за персонал спрямо 
другите преки разходи за операциите за 
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сътрудничество, за да се избегне 
отделно счетоводство за управлението 
на такива операции.

Or. en

Обосновка

Обикновено разходите за персонал често представляват от 30 % до 50 % от общите 
разходи за проекта. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Правилата за гъвкавост относно 
местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя ефективно трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 
трети държави, когато това е нужно, за 
да се гарантира ефективна подкрепа за 
развитието на регионите на държавите 
членки, граничещи с трети държави. В 
тази връзка в изключителни случаи и 
при определени условия е 
целесъобразно да се разреши 
отпускането на финансова помощ от 
ЕФРР за операции на територията на 
трети държави, ако това е от полза за 
регионите на Съюза.

(27) Правилата за гъвкавост относно 
местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя и улеснява ефективно 
трансгранично, транснационално и 
междурегионално сътрудничество със 
съседните на Съюза трети държави, 
когато това е нужно, за да се гарантира 
ефективна подкрепа за развитието на 
регионите на държавите членки, 
граничещи с трети държави. В тази 
връзка в изключителни случаи и при 
определени условия е целесъобразно да 
се разреши отпускането на финансова 
помощ от ЕФРР за операции на 
територията на трети държави, ако това 
е от полза за регионите на Съюза.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 7 % от глобалните налични средства 
за поемане на бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 г., 
посочени в член 83, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] (т.е. 
общо XX XXX XXX XXX EUR1), и се 
разпределят, както следва:

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

a) 73,24 % (или общо X XXX XXX 
XXX EUR2) за трансгранично 
сътрудничество;

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

б) 20,78 % (или общо X XXX XXX 
XXX EUR3) за транснационално 
сътрудничество;

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

в) 5,98 % (или общо XXX XXX 
XXX EUR4) за междурегионално 
сътрудничество.

_____________
1,2,3,4 цифрите зависят от общите 
налични ресурси за политиката на 
сближаване през периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Обосновка

7 % от общите ресурси, налични за Фондовете за периода от 2014 г. до 2020 г., са 
оправдани, за да съответстват на предишната позиция на Европейския парламент, 
приета в пленарна зала, с искане за минимум 7 % от общите ресурси за сближаване да 
се разпределят за европейско териториално сътрудничество.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка държава членка в рамките 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ може да направи 
трансфер на 15 % от финансовото 
разпределение от единия от 
компонентите, посочени в параграф 
1, буква а) и б), към другия.

Or. en

Обосновка

Пренасочването на до 15 % от средствата между трансграничното и 
транснационалното сътрудничество беше възможно през периода 2007–2013 г. и 
следва да се запази. Този механизъм е пример за подход „от основата към върха“ и 
дава възможност на държавите членки и регионите да дават приоритет на един от 
компонентите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE487.789v02-00 16/33 PR\902929BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Трябва да се подчертае, че посочените 150 % представляват частта за Европейско 
териториално сътрудничество от ЕФРР. Преди да стане известен общият бюджет 
за политиката за сближаване както и процентната част за ЕТС от него, не следва да 
се предлагат конкретни цифри с цел да се гарантират обосновани суми за цялото 
количество средства по региони.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

7. През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни или външни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва съответната държава 
членка.

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

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

Or. en
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Обосновка

Предлага се тази разпоредба да се разшири и „върнатите“ средства по ЕФРР да 
могат да бъдат също така използвани за действия за сътрудничество по действащи 
външни програми.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлага се тази разпоредба да се разшири и „върнатите“ средства по ЕФРР да 
могат да бъдат също така използвани за действия за сътрудничество по действащи 
външни програми.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4 
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 5
тематични цели;

Or. en
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Обосновка

Настоящото предложение пренебрегва сложността и някои от 
предизвикателствата, пред които са изправени граничните райони (например 
ограничен достъп до услуги от общ икономически интерес) и районите за 
транснационално сътрудничество (например демографски промени). По-голямата 
гъвкавост при определянето на приоритетите ще подобри възможностите на 
регионите за избор на най-подходящата комбинация от решения на общите 
предизвикателства.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели.

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 5 тематични цели.

Or. en

Обосновка

Същата като обосновката към изменение 12.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността на 
работната сила); 

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична трудова мобилност, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и подкрепа за 
мобилността на работната сила); 

Or. en
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Обосновка

Въпросите, свързани с общата трансгранична мобилност, следва да са предмет на 
отделен инвестиционен приоритет - вж. подточка iii).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) подкрепа за установяване и 
подобряване на достъпа до съвместни 
трансгранични услуги от общ 
икономически интерес (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността);

Or. en

Обосновка

Възможностите за подобряване на съвместните гранични услуги посредством 
постигане на спестявания от мащаба са от значение за проектите, свързани със 
съвместното използване на общи публични услуги и решения, по-конкретно в областта 
на здравеопазването, образователните центрове и услугите при спешни случаи. 
Необходимостта от творчески решения ще става все по-важна в трансграничните 
региони на Европа, не на последно място поради демографския спад в тях. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ib) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ib) подобряване на трансграничната 
мобилност чрез подобрен достъп до 
транспортни връзки, включително 
укрепване на граничните пунктове и 
изграждане на капацитет по 
външните граници, инвестиции за 
справяне с проблема на липсващите 
трансгранични връзки, създаване на 
решения за хармонизиране на 
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графиците и продажбата на билети 
и нови транспортни връзки, когато 
те значително насърчават 
икономическото и функционалното 
развитие на програмния регион (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на устойчивия 
транспорт и отстраняване на 
участъците с ограничен капацитет в 
ключови мрежови инфраструктури);

Or. en

Обосновка

Трансграничната мобилност и във връзка с нея достъпността на транспорта трябва 
да бъдат един от инвестиционните приоритети за програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“ поради специфичните предизвикателства, пред 
които са изправени граничните райони, и с цел да се вземат предвид възможностите, 
които инвестициите по тези приоритети биха могли да поощрят в рамките на 
границите.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ic) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ic) инвестиции в инфраструктура и в 
съвместно оборудване, както и в 
нематериална инфраструктура по 
международни изследователски 
проекти, насърчаване на енергийните 
мрежи, като например 
интелигентните мрежи, за се 
използват възможно най-добре 
енергийните ресурси и по този начин 
значително да се насърчи 
икономическото и функционалното 
развитие на програмния регион (в 
рамките на тематичната цел за 
укрепване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите);
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Or. en

Обосновка

Необходима е подкрепа за основна инфраструктура, по-специално поради значението 
на подобни инвестиции в трансгранични операционни програми. Програмите за 
сътрудничество могат да продължат да работят за постигането на тези цели, като 
се отчита, че Парламентът поиска подобрена координация между проектите TEN, 
по-конкретно в областта на транспорта, енергетиката и трансграничната 
инфраструктура. Възможностите за подобряване на решенията за гранични услуги 
ще се увеличават, не на последно място поради демографския спад.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка id) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

id) туризъм и управление на 
културното и природното наследство 
(в рамките на тематичната цел за 
...);

Or. en

Обосновка

Областите на трансграничното сътрудничество отдавна извличат полза от такива 
инвестиционни приоритети.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация).

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: 
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i) разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

ii) решаване на общите 
предизвикателства, свързани с 
демографските промени (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване 
на социалното приобщаване и 
борбата с бедността);
iii) продължаване на морското
трансгранично сътрудничество, 
което не е обхванато от програмите 
за трансгранично сътрудничество;

Or. en

Обосновка

Продължаване на морското трансгранично сътрудничество като инвестиционен 
приоритет в рамките на трансграничното сътрудничество от съображение 17.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) в областта на 
междурегионалното сътрудничество: 
i) подобряване на ефективността на 
политиката на сближаване 
посредством насърчаване на обмена 
на опит между регионите и градовете 
за подобряване на изготвянето и 
прилагането на оперативните 
програми;
ii) сътрудничество между групи за 
интензивни научни изследвания и 
иновации и обмен между 
изследователи и изследователски 
институции;



PR\902929BG.doc 23/33 PE487.789v02-00

BG

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде възможно да се 
насочат финансови средства за 
развитието и прилагането на 
макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни в 
рамките на всички програми за 
сътрудничество, в случай че държави 
членки и региони участват в такива 
стратегии.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка програма за сътрудничество се 
състои от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един фонд, 
отговаря на една тематична цел и 
включва един или няколко 
инвестиционни приоритета от същата 
тематична цел в съответствие с 
членове 5 и 6 от настоящия регламент.

1. Всяка програма за сътрудничество се 
състои от приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един фонд, 
отговаря на една тематична цел и 
включва един или няколко 
инвестиционни приоритета от същата 
тематична цел в съответствие с 
членове 5 и 6 от настоящия регламент. В 
надлежно обосновани случаи една 
приоритетна ос може да включва 
допълнителни инвестиционни 
приоритети, когато е вероятно в 
резултат от това да бъде подобрена 
ефективността на програмата за 
сътрудничество като цяло.

Or. en
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Обосновка

Програмите за ЕТС имат хоризонтално значение за насърчаване на интегриран 
териториален подход. В някои случаи ефективността на програмите за 
сътрудничество може да бъде пожертвана, ако инвестиционните приоритети могат 
да се избират само от една тематична приоритетна ос. Постигането на резултати 
от програмата за сътрудничество като цяло следва да бъде водещ принцип. Така 
както понастоящем е формулиран регламентът, програмите за ЕТС не биха имали 
възможност да финансират проекти, които решават даден въпрос от друг ъгъл, тъй 
като темите биха могли да бъдат обхванати от инвестиционни приоритети, 
принадлежащи към различни тематични цели.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приноса на интегрираната стратегия 
за териториално развитие, посочена в 
договора за партньорство,
включително:

в) приноса на интегрираната стратегия 
за териториално развитие, включително:

Or. en

Обосновка

Програмите за ЕТС се отнасят до няколко държави членки и във връзка с това до 
няколко договора за партньорство.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се гарантира
координацията между фондовете, 
ЕЗФРСР, ЕФМД и други инструменти 
за финансиране, национални и на 
Съюза, както и с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ);

i) механизмите, с които се гарантира по-
добра координация между фондовете, 
ЕЗФРСР, ЕФМД и други инструменти 
за финансиране, национални и на 
Съюза, включително ЕИС, ИПП и 
Европейския фонд за развитие, както и 
с Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ), като надлежно се взема 
предвид практическата структура за 
прилагането на евентуален 
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компонент от ЕИС в програмите за 
европейско териториално 
сътрудничество;

Or. en

Обосновка

В интерес на регионите на Съюза следва да се създаде механизъм за организиране на 
подкрепата от ЕФРР за инструменти на външната политика, като ЕИС и ИПП, 
включително в случаите, когато не могат да бъдат приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат прекратени. Комисията следва да се 
погрижи този механизъм да дава възможност за по-добро функциониране на 
организационната структура на инструментите на външната и вътрешната 
политика на Съюза с цел постигане на възможно най-добри резултати от 
политиките.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) когато е целесъобразно, 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) 
№ […]/2012 [ЕФРР];

iii) когато е целесъобразно,
ориентировъчен списък на 
функционалните градски райони, в 
съответствие с критериите, 
посочени в член 14, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР], в които ще се изпълняват 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие; ориентировъчен 
размер на разпределяната годишно от 
ЕФРР подкрепа за действия за 
устойчиво градско развитие;

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни, в 
случай че държавите членки и 
регионите участват в такива 
стратегии;

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната тежест 
за бенефициерите и на планираните 
действия за нейното намаляване, 
придружени от количествени цели;

ii) оценка на административната тежест 
за бенефициерите и на планираните 
действия за нейното намаляване, 
придружени от количествени цели, 
включително мерките, които да 
бъдат взети за избягване на 
припокриване на правилата за 
допустимост на различни равнища, 
които не се изискват от правилата 
на Съюза и които могат да водят до 
нарастваща административна 
тежест за бенефициерите;

Or. en

Обосновка

Предвид опита от програмния период 2007–2013 г. е необходима по-добра 
хармонизация на равнище ЕС. Във връзка с това ЕК следва да се задължи да приеме 
специфични правила за допустимост за разходи за ЕТС. Йерархията на правилата, 
така както са предложени в член 17, параграф 3 от Регламента относно ЕТС трябва 
да бъдат подчертани с оглед избягване на приемане на национални правила за 
допустимост, които, в най-лошия случай, биха могли да застрашат проектите.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) таблица, в която за всяка година в 
съответствие с членове 53, 110—111 от 
Регламент (ЕС) № /2012 [РОР] се 
посочва размерът на общия финансов 
бюджетен кредит, предвиден за 
подкрепата от ЕФРР;

i) таблица, в която за всяка година в 
съответствие с правилата за степента 
на съфинансиране, посочени в
членове 53, 110 и 111 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР] се посочва размерът на 
общия финансов бюджетен кредит, 
предвиден за подкрепата от ЕФРР;

Or. en

Обосновка

Регламентът за европейско териториално сътрудничество не обхваща всички 
значими въпроси, но прави препратки към други регламенти. Това прави прочита 
труден и в някои случаи създава възможност за различни интерпретации. В член 7 
читателят трябва да проследи дълга поредица от препратки от един регламент към 
друг.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка програма за сътрудничество 
съдържа:

3. По целесъобразност, дадена
програма за сътрудничество съдържа:

Or. en

Обосновка
На съответното равнище трябва да се оцени дали описанието на действията в 
настоящия член е приложимо за дадена програма за сътрудничество или не.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операции по програмите за 
сътрудничество се избират от 
мониторинговия комитет, посочен в 
член 41 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР].

1. Операции по програмите за 
сътрудничество се избират от 
мониторинговия комитет, посочен в 
член 41 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР] или от ръководен комитет, 
който се отчита пред него.

Or. en

Обосновка

Необходима е възможност в състава на този ръководен комитет да влизат също и 
лица, различни от членовете на мониторинговия комитет (например представители 
на регионите).

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Водещите бенефициери трябва да се 
намират, а единствените бенефициери 
— да бъдат регистрирани, на 
територията на държава членка.

4. Водещите бенефициери трябва да се 
намират, а единствените бенефициери 
— да бъдат регистрирани, на 
територията на държава членка, освен 
ако не е установено друго между 
държавите членки и трети държави, 
участващи в програмите за 
сътрудничество, като се гарантира, 
че се спазват изискванията за 
проверки на управлението и одит.

Or. en

Обосновка

Например партньорите от Норвегия са имали между 35 и 40 водещи партньорства. 
Важно е да се ангажират норвежките партньори така, че те също да са в състояние 
да бъдат водещи бенефициери.
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Изменение 37
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на 
списъка с общите показатели относно 
въпроси с трансграничен или 
транснационален характер, а не само 
относно въпроси от общ характер,
подходящи за националните 
програми, които се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ [...]/2012 [РОР]. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2 [ЕФРР?]. За базовата им 
стойност се задава нула и се определя 
количествена цел с натрупване за 
2022 г.

Or. en

Обосновка

Предложените от Комисията показатели не отразяват спецификата на целите за 
сътрудничество и следва да се съсредоточат върху въпроси с трансграничен или 
транснационален характер, а не от общ характер, които са подходящи за 
националните програми. Необходимо е повече време за подготовка на подходящ списък 
с общи показатели за ЕТС.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
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разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

разпределена за програма за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 800 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Предложената сума за техническа помощ (1,5 млн. евро) е твърде ниска за 
осигуряване на правилното осъществяване на програмите за сътрудничество и 
пренебрегва сложността на многодържавния подход и географския размер на някои 
програмни райони. Тъй като една от основните грижи на програмите е да се осигури 
правилното им прилагане, съществува необходимост от по-голяма гъвкавост на 
национално равнище с цел задействане на структурите на програмите за 
сътрудничество.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29, с които 
се определят допълнителни специални 
правила за допустимост на разходите по 
програмите за сътрудничество.

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29, с които 
се определят съвместен подход и
допълнителни специални правила за 
допустимост на разходите по 
програмите за сътрудничество, както и 
се установяват ясни общи правила за 
различните видове разходи.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в размер 
до 15 % от преките разходи, различни от 
разходите за персонал по съответната 

В допълнение към правилата за 
единна ставка за непреките разходи, 
посочени в член 58 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], разходите за 
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операция. персонал могат да се изчисляват при 
единна ставка в размер до 20 % от 
преките разходи, различни от разходите 
за персонал по съответната операция.

Or. en

Обосновка

Обикновено разходите за персонал често представляват от 30 % до 50 % от общите 
разходи за проекта. При все това одитната перспектива спрямо проектите не може 
да се забрави.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на член 113, параграфи 1 
и 2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР]
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган
по смисъла на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да бъдат 
разположени в една и съща държава 
членка.

1. За целите на разпоредбите, 
определящи органите, посочени в
член 113, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР]
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган
за целите на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да бъдат 
разположени в една и съща държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Регламентът за европейско териториално сътрудничество не обхваща всички 
значими въпроси, но прави препратки към други регламенти. Това прави прочита 
труден и в някои случаи създава възможност за различни интерпретации. В член 7 
читателят трябва да проследи дълга поредица от препратки от един регламент към 
друг.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за срок от 
3 години, считано от ...*. 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.

________________
* ОВ: Моля, въведете дата: 

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 43
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 

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

удължава с три месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

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.


