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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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои 
разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които 
изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност и 
относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0301),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0143/2013),

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

– 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 и комисията по рибно стопанство (A7-0000/2013),

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.



PE514.735v01-00 6/17 PR\941491BG.doc

BG

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета по отношение на 
някои разпоредби относно финансовото 
управление за някои държави членки, 
които изпитват или са застрашени от 
сериозни затруднения с финансовата 
стабилност и относно правилата за 
освобождаване от задължение за някои 
държави членки

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета по отношение на 
някои разпоредби относно финансовото 
управление за някои държави членки, 
които изпитват или са застрашени от 
сериозни затруднения с финансовата 
стабилност и относно правилата за 
освобождаване от задължение

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Регламент (ЕС) №.../... [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] определя горна граница на 
разпределените средства за държава 
членка от 110 % от тяхното равнище в 
реално изражение за периода 2007—
2013 г. Две от държавите членки ще 
бъдат сериозно засегнати от 
въвеждането на тази горна граница. 
Ето защо е необходима по-голяма 
степен на защита от риска от 
автоматично освобождаване от 
задължение във връзка с разпределените 
в периода 2007—2013 г. средства.

Or. en

Обосновка

Така наречената двойна горна граница ще засегне две държави членки — Словакия и 
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Румъния.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В своите заключения от 7 и 8 
февруари 2013 г. Европейският съвет 
заяви, че всички програми ще бъдат 
подложени на процедура за 
освобождаване от задължение, 
съгласно която се освобождават 
сумите, свързани с поето задължение, 
които не са включени в 
предварителното финансиране, нито 
в заявление за плащане в рамките на 
период от n+3.

Or. en

Обосновка

В точка 87 от заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г. не само 
се заявява, че на двете държави членки, засегнати от двойната горна граница 
(Румъния и Словакия), следва да се окаже помощ, за да намерят практическо решение 
за намаляване на риска от автоматично освобождаване на средствата за програмния 
период 2007—2013 г., но преди всичко се определя, че съгласно следващата европейска 
многогодишна финансова рамка от 2014 г. нататък всички програми на всички 
държави членки ще подлежат на правилото n+3 за освобождаване от задължение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В заключенията си от 8 февруари 
2013 г. Европейският съвет прикани 
Комисията да проучи възможните 
практически решения за намаляване на 
риска от автоматично освобождаване на 
средствата за периода 2007-2013 г. от 
националния пакет за Румъния и 

(7) Европейският съвет също така 
прикани Комисията да проучи 
възможните практически решения за 
намаляване на риска от автоматично 
освобождаване на средствата за периода 
2007-2013 г. от националния пакет за 
Румъния и Словакия, включително 
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Словакия, включително изменение на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006.

изменение на Регламент (ЕО) № 
1083/2006.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Европейският съвет подчерта също 
необходимостта от осигуряване на 
управляемо равнище и профил на 
плащанията във всички функции с цел 
ограничаване на неизползваните 
бюджетни задължения, по-специално 
чрез прилагане на правилата за 
автоматично освобождаване по всички 
позиции. Ето защо разпоредбите, 
смекчаващи правилата за 
освобождаване от задължение за 
държавите членки, които са засегнати 
от въвеждането на горна граница по 
силата на Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби], следва 
да бъдат балансирани с оглед на 
отражението им върху 
неизползваните бюджетни 
задължения.

(8) Европейският съвет подчерта също 
необходимостта от осигуряване на 
управляемо равнище и профил на 
плащанията във всички функции с цел 
ограничаване на неизползваните 
бюджетни задължения, по-специално 
чрез прилагане на правилата за 
автоматично освобождаване по всички 
позиции. С оглед на точка 87 от 
заключенията на Европейския съвет 
от 7 и 8 февруари 2013 г. и предвид 
безпрецедентната криза разпоредбите, 
смекчаващи правилата за 
освобождаване от задължение за 
държавите членки, следва да бъдат 
балансирани.

Or. en

Обосновка

С оглед на факта, че срокът на действие на правилото за освобождаване от 
задължение беше удължен от Европейския съвет, считано от 2014 г., докладчикът 
предлага правилото да се систематизира и да се прилага от 2011 г. нататък за всички 
държави членки. Това е свързано с първата част на предложението на Комисията 
относно доплащането, чиято цел е да систематизира правилото, така че всяка 
държава, която се включва в европейска програма за макроикономически реформи, да 
не бъде принудена да ограничава увеличения процент на съфинансиране.



PR\941491BG.doc 9/17 PE514.735v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Крайният срок за изчисляването на 
автоматичното освобождаване на 
годишните бюджетни задължения за 
2011 г. и 2012 г. следва да бъде удължен 
с една година. Това следва да подобри 
усвояването на средства, заделени за 
оперативни програми в държавите 
членки. Подобна гъвкавост е 
необходима, за да се отчете по-бавно от 
очакваното изпълнение на програмите, 
засягащо определени държави членки.

Or. en

Обосновка

Тъй като срокът на действие на правилото за освобождаване от задължение беше 
удължен от Европейския съвет, считано от 2014 г., докладчикът предлага правилото 
да се систематизира и да се прилага от 2011 г. нататък за всички държави членки. 
Това е свързано с първата част на предложението на Комисията относно 
доплащането, чиято цел е да систематизира правилото, така че всяка държава, 
която се включва в европейска програма за макроикономически реформи, да не бъде 
принудена да ограничава увеличения процент на съфинансиране до края на програмния 
период.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 a (нова)
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Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 62 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a). Член 62, параграф 1, буква д) се 
изменя, както следва:
„д) да представи на Комисията най-
късно до 31 март 2018 г. декларация 
за приключване, в която се преценява 
валидността на заявлението за 
плащане на окончателното салдо на 
основните транзакции, обхванати от 
окончателния отчет на разходите, 
който се подкрепя от окончателния 
доклад за контрола.“

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението на докладчика за удължаване на периода за 
автоматично освобождаване с една година, декларацията за приключване следва да се 
изпрати на Комисията до 31 март 2018 г.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б). Член 67, параграф 1 се изменя, 
както следва:
„1. За първи път през 2008 г. и до 30 
юни всяка година, управителният 
орган изпраща на Комисията 
годишен доклад и до 31 март 2018 г.
окончателен доклад за изпълнението 
на оперативната програма.“

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предложението на докладчика за удължаване на периода за 
автоматично освобождаване с една година, окончателният доклад следва да се 
изпрати на Комисията до 31 март 2018 г.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – уводно изречение и подточка а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 77 параграф 6 се заличава. (1) Член 77 се изменя, както следва:
а) параграф 6 се заличава.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б) (нова)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77 – параграф 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 11а:
„11а. Чрез дерогация от параграф 10 и 
с цел да се гарантира успешно 
приключване на програмата, 
участието на Съюза, чрез плащане на 
окончателното салдо, не се 
отклонява, на равнище приоритети, с 
повече от 10% от максималния 
размер на помощта от фондовете, 
както е посочено в плана за 
финансиране в последното решение, 
одобрено от Комисията. 
Максималният размер на помощта на 
равнище програма не се засяга от 
отклонения на равнище 
приоритети.“
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Or. en

Обосновка

За да се избегне необходимостта от сериозно изменение на програмата в края на 
програмния период и за да се даде възможност за ефективно усвояване на 
средствата, предлага се гъвкавост в рамките на 10% между приоритетите (както 
беше и през периода 2000-2006 г.).

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 89 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 89, параграф 1, буква а) се 
изменя, както следва:
„а) Държавата членка е изпратила 
заявление за плащане до 31 март 2018 
г., съдържащо следните документи:“

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението на докладчика за удължаване на периода за 
автоматично освобождаване с една година, окончателното салдо следва да се плати, 
при условие че държавата членка е изпратила заявление за плащане до 31 май 2018 г.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 93 – параграф 2 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2б. Чрез дерогация от параграф 1, 
първа алинея и от параграф 2, за 
държавите членки с разпределени 
средства по политиката на 
сближаване в програмния период 2014-

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

ангажимент от 2011 г. до 2013 г. по 
техните оперативни програми.“

Or. en

Обосновка

Тъй като срокът на действие на правилото за освобождаване от задължение беше 
удължен от Европейския съвет, считано от 2014 г., докладчикът предлага правилото 
да се систематизира и да се прилага от 2011 г. нататък за всички държави членки. 
Това е свързано с първата част на предложението на Комисията относно 
доплащането, чиято цел е да систематизира правилото, така че всяка държава, 
която се включва в европейска програма за макроикономически реформи, да може да 
се възползва от увеличения процент на съфинансиране до края на програмния период. 
По-дългите срокове ще помогнат за усвояването в държавите членки (както посочва 
Комисията в съображение 9) и ще позволят да се подбират качествени проекти. Това 
също ще представлява решение, помагащо на държавите членки да се справят с 
въздействието на кризата по по-ефективен начин. Настоящото изменение няма да 
засегне общата сума, предвидена за този период от фондовете за държавите членки, 
и отражението върху бюджета на предложението за удължаване на 
автоматичното освобождаване от задължение с една година не променя общия 
размер на кредитите за поети задължения.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 93 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 се добавя следната 
алинея:

заличава се

„Първата алинея не засяга 
прилагането на срока, посочен в член 
93, параграф 2б, за бюджетните 
задължения за 2012 г. за държавите 
членки, посочени в същия параграф.“

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение
Европейската комисия представи изменение на Регламент 1083/2006 в отговор на 
финансовата криза. Неговата цел е:

 удължаване на срока, през който съфинансирането за държавите членки, които 
са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност, 
ще се увеличи. Държавите членки, които в бъдеще прилагат програма за 
макроикономически реформи и получават финансова помощ, ще могат да 
получават плащания с по-голям размер за периода, през който участват в 
механизми за подпомагане, без да се променя първоначалният общ размер на 
разпределените средства по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г.

 прилагане на политическото споразумение, постигнато от Европейския съвет на 
7—8 февруари 2013 г., т.е. изпълнение на точка 87 от заключенията на Съвета. 
Предложението на Комисията си поставя за цел да въведе механизъм, съгласно 
който две държави членки — Румъния и Словакия — ще се ползват с правило за 
освобождаване от задължение (n+3) за 2011 и 2012 г.

Според Комисията общата сума за съответните държави от фондовете и въпросните 
програми, предвидена за този период, няма да се промени и не е необходимо да се 
променят максималните суми на финансирането по линия на структурните фондове и 
Кохезионния фонд.
Вземането на решения по това предложение за регламент подлежи на обикновената 
законодателна процедура1 и окончателното споразумение ще зависи от изхода на 
преговорите между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. То е 
свързано с одобрението на регламентите за многогодишната финансова рамка (МФР) и 
за общоприложимите разпоредби.

Предложение на докладчика
Докладчикът посреща със задоволство предложението на Комисията и изразява 
принципното си съгласие относно необходимостта от оказване на помощ на държавите, 
особено в период на криза и тежки бюджетни ограничения.

1) Предложение за увеличаване на процента на съфинансиране за определени 
държави членки

Предложението предвижда увеличаване с десет процентни пункта на равнището на 
съфинансиране. То следва да се прилага за приоритетните оси на програмите спрямо 
новите сертифицирани разходи, подадени през въпросния период, и да бъде насочено 
към конкретните държави членки, които са засегнати в най-голяма степен от кризата и 
които прилагат програма за макроикономически реформи. Това увеличение на 
равнището на съфинансиране беше въведено чрез изменение на Регламент 1083/2006 от 
2011 г. и идеята беше, че то ще се допуска единствено за заявления, подадени преди 
края на 2013 г. Тъй като обаче някои държави членки продължават да срещат сериозни 
трудности, свързани с финансовата им стабилност, Комисията предложи срокът на 

                                               
1 Член ... от ДФЕС.
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прилагането на увеличения процент на съфинансиране да не бъде ограничен до 31 
декември 2013 г. Докладчикът посреща със задоволство това предложение, тъй като то 
предвижда ситуацията в бъдеще по начин, който отговаря на договореното в рамките 
на регламента за общоприложимите разпоредби.

2) Предложение за намаляване на риска от автоматично освобождаване от 
задължение за изплащане на средства за Румъния и Словакия

Предложението за намаляване на риска от автоматично освобождаване на средства от 
пакетите за Румъния и Словакия за периода 2007—2013 г. е разбираемо, тъй като тези 
две държави ще бъдат изложени на въздействието на горната граница на 
разпределените средства за периода 2014—2020 г., която съответства на 110 % от 
тяхното равнище за периода 2007—2013 г. и която беше въведена от Европейския съвет 
през февруари.
При все това Европейският парламент и комисията по регионално развитие винаги са 
насърчавали разрешаването на подобни ситуации въз основа на определени принципи и 
системни решения. Европейският съвет вече взе решение за такова решение чрез
въвеждането на правилото n+3 за освобождаване от задължение за многогодишната 
финансова рамка 2014—2020 г. Това означава, наред с останалото, общо признаване на 
необходимостта от удължаване на правилото за освобождаване от задължение и 
предоставяне на държавите членки на повече време за разработването на стабилни и 
качествени проекти.
Тъй като е налице промяна в цялостната философия на политиката на сближаване след 
2013 г. в посока към система, ориентирана към резултатите и базирана на 
изпълнението, докладчикът предлага правилото за освобождаване от задължение до 
края на настоящия програмен период да се уеднакви с бъдещото правило. Такава 
гъвкавост би могла да ускори изпълнението на програмите в трудни времена и да 
помогне да се подобри усвояването на средства, заделени за оперативни програми в 
края на периода. Това би позволило на всички държави членки да представят заявления 
за разходи до края на 2014 г. за поети задължения за 2011 г., до края на 2015 г. за поети 
задължения за 2012 г. и до края на 2016 г. за поети задължения за 2013 г. Това би 
намалило риска от автоматично освобождаване от задължения за поетите задължения 
за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и би създало гладък преходен механизъм преди следващия 
програмен период.
Друго предложение за ускоряване на плащанията за държавите членки е да се осигури 
по-голяма гъвкавост на програмите. За да се избегне необходимостта от много 
изменения на програмата в края на програмния период и за да се даде възможност за 
ефективно усвояване на средствата, докладчикът предлага гъвкавост в рамките на 10% 
между приоритетите/приоритетната ос (както беше и през програмния период 2000-
2006 г.). Той предлага това, защото подобен подход към измененията на оперативните 
програми би бил по-гъвкав, отколкото подхода на настоящите насоки за приключване.

Заключителна обосновка
Предложението ще уеднакви условията на настоящия и бъдещия програмен период и 
ще помогне на държавите да изразходват средствата по-ефективно. Необходимо е в 
държавите членки да се изпълняват проектите и средствата да се използват за техния 
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растеж и конкурентоспособност.
Продължителната финансова и икономическа криза предизвика икономически загуби и 
стагнация и доведе до множество отрицателни последици. Държавите членки трябваше 
да спазват строги бюджетни политики и политики за фискална консолидация, което 
доведе до намаляване на инвестиционната дейност в публичния и частния сектор. 
Очевидно условията за инвестициите и политиките за развитие бяха по-трудни, 
отколкото се очакваше преди кризата. Предвид безпрецедентното отражение на 
кризата, необходимо е да се улесни управлението на финансирането на Съюза, да се 
спомогне за ускоряване на инвестициите в държавите членки и регионите и да се 
подобри наличието на финансиране за икономиките.

Приносът към плавен преход между сегашните и бъдещите програмни периоди е още 
една добавена стойност на предложението. Това би довело до намаляване на 
множеството заявления за неплатени плащания и би предотвратило необходимостта да 
се действа прекалено бързо и да се решава под натиск.

Сегашната система за освобождаване от задължение, особено в светлината на 
състоянието на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, е 
нестабилна. Предложената промяна би увеличила плавността, последователността и 
предвидимостта на инвестициите и политиките за развитие.


