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КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът определя обхвата на Европейския фонд за регионално развитие във връзка 
с целта „Европейско териториално сътрудничество“. Комисията е решила да предложи 
отделен регламент за европейското териториално сътрудничество, за да вземе изцяло 
предвид спецификата му и участието на много държави. 

Едни от новите елементи в предложението са разпоредбите относно тематичната 
концентрация и инвестиционните приоритети. Подобряването на стратегическия фокус 
на програмите и насочеността им към резултати представляват стъпки в положителна 
посока. Нещо повече, за да се улесни изпълнението на програмите и общия успех на 
сътрудничеството е необходимо намаляване на административната тежест и евентуално 
по-голямо хармонизиране на правилата. Докладчикът счита, че по искане на 
Европейския парламент или Съвета Комисията следва да предоставя актуализиращи 
доклади относно ефективността на политиката на сближаване  и добавената стойност и 
растеж, създавани от нея.

При все че предложението на Комисията представлява очевидна крачка напред в 
повечето области, все още има възможност за подобрение. Докладчикът включва 
няколко важни въпроса, свързани с транспорта, в посочените в предложението ключови 
области като инвестиционните приоритети. Целта за европейско териториално 
сътрудничество е особено полезна при решаването на трансгранични проблеми и общи 
местни предизвикателства. Затрудненият достъп, лошите транспортни връзки и 
инфраструктура в тези ключови райони са важни въпроси, също както и липсата на 
подходящи трансгранични транспортни мрежи. Докладчикът също така не е забравил 
аспекта туризъм, когато става въпрос за използване на нереализирания потенциал на 
трансграничните райони.

Що се отнася до делегирането на правомощия на Комисията, би могло да се каже, че 
обхватът е твърде широк. Докладчикът цели да се ограничи продължителността на 
правомощието на Комисията да приема делегирани актове и да се определят условия за 
продължаването на това правомощие. Като изискват от Комисията да изготви доклад, 
Парламентът и Съветът ще разполагат с надеждна база за оценка на бъдещи 
предложения. Така също се отчита новата стандартна формулировка на Европейския 
парламент по отношение на делегираните актове.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Засилването на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване предполага разглеждане 
на съществуващите териториални 
дисбаланси и премахване на 
различията в развитието и 
достъпността. За тази цел е особено 
важно да се коригира дисбалансът 
между крайбрежните и вътрешните 
райони, градските и селските райони, 
районите с добри връзки и 
отдалечените райони. Коригирането 
на дисбалансите е един от 
приоритетите на политиката на 
сближаване. Тази необходимост е още 
по-голяма в граничните региони и 
изисква подходящи действия в 
рамките на ЕФРР и териториално 
сътрудничество. Предвид това 
изискване е необходимо да се 
насърчава и гарантира балансирано и 
екологосъобразно териториално 
устройство на базата на ефикасна 
инфраструктура в областта на 
транспорта, производството, 
енергетиката, услугите и туризма,
която може да бъде използвана без 
каквито и да било физически, 
технически или административни 
бариери във и между държавите 
членки. Този вид интегриран подход 
би подпомогнал интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
постигането на целите, които 
Съюзът си е поставил в областта на 
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териториалното сътрудничество.

Обосновка

Икономическото, социалното и териториалното сближаване е задължително условие 
за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа, но 
продължаващите териториални дисбаланси от гледна точка на динамиката и 
достъпността възпрепятстват това сближаване. За да се преодолее тази ситуация е 
необходимо да се насърчават усилията за коригиране на териториалния баланс чрез 
целта „Териториално сътрудничество“ на ЕФРР на базата на ефикасна 
инфраструктура.

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 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 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като
проблеми, свързани с 
териториалното единство, 
затруднения достъп и 
недостатъчните или 
несъществуващи транспортни 
връзки, включително участъците с 
ограничен капацитет в основните 
транспортни мрежи, упадъка на 
местната промишленост, 
неподходящата среда за стопанска 
дейност, липсата на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научните
изследвания, иновациите и 
навлизането на информационни и 
комуникационни технологии,
замърсяването на околната среда,
предотвратяването на риска,
отрицателните нагласи към 
гражданите на съседни държави), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
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икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

иновации, развитие на културен 
обмен, трансгранична интеграция на 
трудовия пазар, подкрепа за 
устойчивите трансгранични 
транспортни мрежи, където е 
възможно, подкрепа за  
железопътните или морските връзки, 
насърчаване на трансграничен 
устойчив туризъм и съвместен 
маркетинг, подобряване на 
туристическата инфраструктура,
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) и разработване 
на конкретни проекти в сектора на 
туризма 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.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на необходимите 
действия за насърчаване на интегрирано 
териториално развитие. На Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да определи райони за 
транснационално сътрудничество.

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на необходимите 
действия за насърчаване на интегрирано 
териториално развитие, като се 
улеснява мобилността между 
туристическите и вътрешните 
райони. На Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определи 
райони за транснационално 
сътрудничество.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В рамките на оперативната 
програма на трансевропейската 
транспортна мрежа се отдава 
приоритет на финансирането на 
проекти за липсващи трансгранични 
връзки и проекти за премахване на 
участъците с ограничен капацитет, 
за да се улесни мобилността и да се 
повиши достъпността на 
териториите и особено на 
туристическите дестинации. За 
постигането на тези цели е 
необходимо да се постигне 
равностоен баланс между 
използването на Механизма за 
свързване на Европа, Кохезионния 
фонд и ЕФРР, по-специално чрез 
целта „Европейско териториално 
сътрудничество“.

Обосновка

За да засили европейското териториално сближаване и по този начин да изпълни 
приоритетите, посочени в стратегията „Европа 2020“, Европейският съюз трябва 
да направи всичко възможно, за да улесни мобилността между своите територии. 
Трансевропейската транспортна мрежа е едно от средствата за изпълнение на тази 
политика и следователно е част от критериите за разпределяне на финансиране чрез 
ЕФРР и по-конкретно чрез целта „Европейско териториално сътрудничество“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“, в рамките на 

(17) За постигане на целите и задачите 
за намаляване на отражението върху 
климата, както и за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
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цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за постигане на висока степен на 
заетост, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен капацитет.
Списъкът на инвестиционните 
приоритети по различните тематични 
цели обаче следва да бъде адаптиран 
към специфичните потребности на цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

заложени в стратегията „Европа 2020“ в 
рамките на цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ ЕФРР 
следва да допринесе за тематичните 
цели за развитие на икономика, 
основана на знанието, научните 
изследвания и иновациите, за 
насърчаване на по-екологична, по-
ефективно използваща ресурсите и по-
конкурентна икономика, за постигане на 
висока степен на заетост, осигуряваща 
социално и териториално сближаване, и 
за развитие на административен 
капацитет. Списъкът на 
инвестиционните приоритети по 
различните тематични цели обаче 
следва да бъде адаптиран към 
специфичните потребности на цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите, 
развитието на туристическата и
транспортната инфраструктура, 
както и нейното подобряване или 
разширяване, сътрудничеството в 
областта на заетостта, обучението и 
социалното приобщаване в 
трансграничен аспект, а в рамките на 
транснационалното сътрудничество 
бъде предоставена възможност за 
продължаване на морско трансгранично 
сътрудничество, което не е застъпено в 
програми за трансгранично 
сътрудничество, както и чрез 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е изискванията за 
съдържанието на програмите за 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ да бъдат 
съобразени с техните специфични 
потребности. Поради това в тях трябва 
да бъдат застъпени и необходимите 
аспекти за ефикасното им изпълнение 
на територията на участващите 
държави-членки, като отговорни органи 
за одит и контрол, процедура за 
създаване на съвместен секретариат и 
разпределение на задълженията в 
случай на финансови корекции. Освен 
това поради хоризонталния характер на 
програмите за междурегионално 
сътрудничество тяхното съдържание 
следва да се адаптира, особено по 
отношение на определянето на 
бенефициера или бенефициерите по 
текущите програми ИНТЕРАКТ и 
ЕСПОН.

(18) Необходимо е изискванията за 
съдържанието на програмите за 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ да бъдат 
съобразени с техните специфични 
потребности и да отчитат местните 
проблеми, свързани с развитието.
Поради това в тях трябва да бъдат 
застъпени и необходимите аспекти за 
ефикасното им изпълнение на 
територията на участващите държави-
членки, като отговорни органи за одит и 
контрол, процедура за създаване на 
съвместен секретариат и разпределение 
на задълженията в случай на финансови 
корекции. Освен това поради 
хоризонталния характер на програмите 
за междурегионално сътрудничество 
тяхното съдържание следва да се 
адаптира, особено по отношение на 
определянето на бенефициера или 
бенефициерите по текущите програми 
ИНТЕРАКТ и ЕСПОН.

Обосновка

Проектите по програмата за сътрудничество трябва да бъдат изготвени и в 
съответствие с конкретните нужди на местно равнище.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с целта за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж структурните фондове следва да 
осигуряват по-интегриран и 
приобщаващ подход за преодоляване на 
местните проблеми. За укрепването на 
този подход подкрепата от ЕФРР в 
граничните региони следва да бъде 

(19) В съответствие с целта за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж структурните фондове следва да 
осигуряват по-интегриран и 
приобщаващ подход за преодоляване на 
местните проблеми като липсата на 
поддръжка на транспортната и 
туристическата инфраструктура, 
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координирана с подкрепата от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), като по 
целесъобразност включва европейски 
групи за териториално сътрудничество, 
създадени в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно Европейската група за 
териториално сътрудничество (ЕГТС), 
когато в целите им е посочено местно 
развитие.

упадъка на традиционното 
производство и на традиционните 
методи на производство и 
отдалечеността от пазарите. За 
укрепването на този подход подкрепата 
от ЕФРР в граничните региони следва 
да бъде координирана с подкрепата от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), като по 
целесъобразност включва европейски 
групи за териториално сътрудничество, 
създадени в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно Европейската група за 
териториално сътрудничество (ЕГТС), 
когато в целите им е посочено местно 
развитие.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) трансгранично сътрудничество 
между гранични региони за насърчаване 
на интегрирано регионално развитие 
между съседни региони от две или 
повече държави членки, граничещи по 
суша или по море, или между съседни 
гранични региони от поне една държава 
членка и една трета държава по 
външните граници на Съюза, които не 
са обхванати от други програми по 
външните финансови инструменти 
на Съюза;

(1) трансгранично сътрудничество
премахване на физическите, 
техническите и административните 
бариери между гранични региони за 
насърчаване на интегрирано регионално 
развитие между съседни региони от две 
или повече държави членки, граничещи 
по суша или по море, или между 
съседни гранични региони от поне една 
държава членка и една трета държава по 
външните граници на Съюза;

Обосновка

Трансграничното сътрудничество ще бъде ефикасно и ефективно единствено ако 
бъдат предприети действия за премахване на физическите, техническите и 
административните бариери, които продължават да съществуват на границите.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики, свързани с туризма и 
транспортните мрежи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира изпълнението на 
макрорегионалните стратегии на 
Съюза и непрекъснатост на
транснационалното сътрудничество
в по-големи съгласувани райони въз 
основа на предходни програми. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 30, 
параграф 2.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предвиденото в
член 5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 

В допълнение към предвиденото в член 
5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
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[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя 
подкрепа за съвместно използване на 
човешки ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни приоритети, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели:

[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя 
подкрепа за съвместно използване на 
човешки ресурси, съоръжения и 
инфраструктура, чиято цел е 
премахване на граничния ефект, по 
различните инвестиционни приоритети, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели, като се вземат предвид 
специфичните особености и нуждите 
на местно равнище:

Обосновка

Френският превод не отразява правилно идеята, че целта „Териториално 
сътрудничество“ на ЕФРР е насочена към премахване на т.нар. „граничен ефект“. 
Освен това следва да се изтъкне, че няма единен метод за прилагане на този фонд, а 
следва да се обърне внимание на специфичните особености и нуждите на местно 
равнище.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – буква а) – подточка -i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) трансгранично възстановяване на 
равновесието между крайбрежните и 
вътрешните райони, градските и 
селските райони и районите с добри 
връзки и отдалечените райони, както 
и трансгранични структурни 
действия в подкрепа на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
достъпността, растежа, развитието 
и привлекателността;

Обосновка

Икономическото, социалното и териториалното сближаване е задължително условие 
за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа, но 
продължаващите териториални дисбаланси от гледна точка на динамиката и 
достъпността възпрепятстват това сближаване. За преодоляване на това 
положение е необходимо сред инвестиционните приоритети да фигурира и 
възстановяване на равновесието между регионите посредством подходящи 
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структурни действия.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – 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
устойчива трансгранична мобилност,
където е възможно чрез железопътни 
или морски връзки със и между 
новите държави членки и със 
съседните държави, устойчив 
туризъм, трансгранични 
транспортни връзки, които са в 
съответствие с трансевропейските 
транспортни мрежи, премахване на 
физическите, техническите и 
административните бариери,
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и подкрепа за 
мобилността на работната сила);

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – буква а) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia)  насърчаване на трансграничния 
туризъм и съвместния маркетинг 
(като част от тематичната цел за 
укрепване на 
конкурентоспособността на малките 
и средните предприятия, 
селскостопанския сектор (за 
ЕЗФРСР) и сектора на рибарството и 
аквакултурите (за ЕФМДР);
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Обосновка

Освен че предлагат ползи от гледна точка на икономическата политика чрез 
повишаването на конкурентоспособността, съвместните стратегии в областта на 
туризма допринасят значително и за новата цел на Договора от Лисабон за 
„териториално сближаване“.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – буква а – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите, включително 
трансграничното сътрудничество 
между администрациите, с цел 
подобряване на комуникацията и 
консултирането на всички засегнати 
участници във връзка с нуждите, 
планирането и развитието на 
трансгранична инфраструктура (в 
рамките на тематичната цел за 
повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – буква а) – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva)  осъществяване и насърчаване на 
дейности в сектора на туризма, 
насочени към развитие на 
съответните райони;

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 6 – буква а) – подточка iv б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) интегриране на транспортната 
система на Съюза с транспортните 
системи на съседните на Съюза 
държави;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – буква а) – подточка iv в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivв) развитие на нова, както и 
подобряване или разширяване на 
съществуващата транспортна и 
туристическа инфраструктура;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – 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: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет, ефективна публична 
администрация и целенасочени 
действия в сектора на туризма).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Водено от общностите местно развитие 
съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР] може да се осъществява 
по програми за трансгранично 
сътрудничество, при условие че в 
състава на местната група за развитие 
участват представители на поне две 
държави, една от които е държава 
членка.

Водено от общностите местно развитие 
съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР] може да се осъществява 
по програми за трансгранично 
сътрудничество, при условие че в 
състава на местната група за развитие 
участват местни представители на поне 
две държави, една от които е държава 
членка.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишни отчети за изпълнението във 
връзка с използването на европейски 
финансови средства за регионално 
развитие за постигане на целта за 
териториално сътрудничество.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

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 5 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощие не по-
късно от девет месеца преди края на 
петгодишния период. Делегирането 
на правомощие се продължава с 
мълчаливо съгласие за периоди със 
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същата продължителност освен в 
случаите, когато Европейският 
парламент или Съветът се 
противопоставят на такова 
продължение не по-късно от три 
месеца преди края на всеки период.

Обосновка

Делегирането на правомощие на Комисията следва да бъде ограничено за срок от пет 
години, който може да бъде подновен при определени условия, като например 
изготвянето на доклад,  и в случай че Парламентът и Съветът нямат възражения. 
Изменението отчита новата стандартна формулировка по отношение на 
делегираните актове.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 2 – ред 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕДИНИЦА ЕДИНИЦА

EUR

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 3 – ред 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Размер на инвестициите за 
подобряване на достъпа до 
туристически услуги за лица с 
намалена подвижност (ЛНП)

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 2 – ред 10б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕДИНИЦА ЕДИНИЦА

EUR

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 3 – ред 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Размер на инвестициите във 
велосипедни мрежи

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 2 – ред 10в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕДИНИЦА ЕДИНИЦА

EUR

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 3 – ред 10в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Размер на инвестициите в природно, 
културно, промишлено и историческо 
наследство

Изменение 29
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Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 2 – ред 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕДИНИЦА ЕДИНИЦА

брой

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 3 – ред 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Новоизградени, ремонтирани или 
обновени трансгранични участъци

Изменение 31

Предложение за регламент
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