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Легенда на използваните знаци
*
***
***I
***II
***III

Процедура на консултация
Процедура на одобрение
Обикновена законодателна процедура (първо четене)
Обикновена законодателна процедура (второ четене)
Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт
Изменения в две колони, внесени от Парламента
Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.
В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от
него.
Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран
текст
Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) №
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) №
1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) №
1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския
парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)
Европейският парламент,
–

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до
Съвета (COM(2016)0605),

–

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 46,
буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 168, параграф 4,
буква б), членове 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, член 212, параграф 2,
член 322, параграф 1 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския
съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за
атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението (C80372/2016),

–

като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно
предложеното правно основание,

–

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз,

–

като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 26
януари 2017 г.1,

–

като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

–

като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията
по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от своя правилник,

–

като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по бюджетен
контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията
по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм,
комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на
селските райони, комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията
по рибно стопанство и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни

1

Все още непубликувано в Официален вестник.
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работи (A8-0211/2017),
1.

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени
промени в това предложение;

3.

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)
Тъй като след три години на
прилагане трябва да се извършат
допълнителни изменения на
финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, с цел
премахване на пречките при
изпълнението чрез повишаване на
гъвкавостта и опростяване на
изпълнението в полза на
заинтересованите страни и услугите и
съсредоточаване в по-голяма степен
върху резултатите, Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета14 следва да бъде
отменен и заменен с настоящия
регламент.

(1)
Тъй като след три години на
прилагане трябва да се извършат
допълнителни изменения на
финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, с цел
премахване на пречките при
изпълнението чрез повишаване на
гъвкавостта и опростяване на
изпълнението в полза на
заинтересованите лица и услугите,
съсредоточаване в по-голяма степен
върху резултатите и подобряване на
достъпността, прозрачността и
отчетността, Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета14 следва да бъде
отменен и заменен с настоящия
регламент.

_________________

_________________

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр.
1).

14

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр.
1).

14
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Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1a) За да се гарантира подходящо
разискване между Европейския
парламент и Съвета е трябвало да
бъдат предвидени по-подходящи
срокове за обсъждане на
предложението на Комисията.
Обосновка

Европейският парламент изразява съжаление, че предвидените за разискването на
това предложение срокове не биха взели под внимание по подходящ начин
становищата на съзаконодателя.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)
Основните бюджетни принципи
следва да бъдат запазени. Дерогациите
от тези основни принципи за
специфични области, като научните
изследвания, външните дейности и
структурните фондове, следва да бъдат
преразгледани и опростени, доколкото е
възможно, като се вземе предвид това
дали те продължават да са подходящи,
както и тяхната добавена стойност за
бюджета, и тежестта, която налагат на
заинтересованите страни.

(3)
Основните бюджетни принципи,
както и разпределението на
правомощията и централната роля
на Сметната палата за
осъществяване на одита на Съюза,
предвидена в членове 285 и 287 от
Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС), следва да
бъдат запазени. Дерогациите от тези
основни принципи за специфични
области, като научните изследвания,
външните дейности и структурните
фондове, следва да бъдат преразгледани
и опростени, доколкото е възможно,
като се вземе предвид това дали те
продължават да са подходящи, както и
тяхната добавена стойност за бюджета,
и тежестта, която налагат на
заинтересованите лица.
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Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)
До 10 % от средствата от
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II), Европейския
инструмент за съседство и Инструмента
за финансиране на сътрудничеството за
развитие (ИСР) могат да останат
неразпределени в началото на
финансовата година, за да се предостави
допълнително финансиране в отговор на
значителни непредвидени нужди, нови
кризисни ситуации или съществени
политически промени в трети държави,
в допълнение към сумите, които вече са
планирани. Тези неразпределени
средства, за които не са поети
задължения през годината, следва да
бъдат пренесени с решение на
Комисията.

(4)
До 10% от средствата от
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II), Европейския
инструмент за съседство и Инструмента
за финансиране на сътрудничеството за
развитие (ИСР) могат да останат
неразпределени в началото на
финансовата година, за да се предостави
допълнително финансиране в отговор на
значителни непредвидени нужди, нови
кризисни ситуации или съществени
политически промени в трети държави,
в допълнение към сумите, които вече са
планирани. Тези неразпределени
средства, за които не са поети
задължения през годината, следва да
бъдат пренесени с решение на
Комисията, като същевременно се
гарантира, че те се изразходват
съобразно специфичните цели на
първоначалния им инструмент и се
уреждат от правилата и органите,
отнасящи се за въпросния
инструмент.

Обосновка
Позоваването следва да бъде в съответствие с член 12, параграф 2, буква д), която се
отнася единствено за правилата за пренос. Следва да се гарантира, че няма да е
възможно отклонението на пренесени неразпределени средства от специфичните
цели на съответния инструмент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 12
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Концепцията за качеството на
изпълнението по отношение на бюджета

(12) Концепцията за качеството на
изпълнението по отношение на бюджета
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на ЕС следва да бъде изяснена.
Качеството на изпълнението следва да
бъде описано като директното
прилагане на принципа на доброто
финансово управление. Трябва да има
връзка между качеството на
изпълнението, определянето на цели,
показателите, резултатите и
икономичността, ефикасността и
ефективността при използването на
бюджетните кредити. За да се избегнат
противоречия със съществуващите
рамки за изпълнение на различните
програми, използването на
терминологията на качеството на
изпълнението следва да бъде
ограничено до целите и наблюдението
на напредъка в тяхното постигане.

на ЕС следва да бъде изяснена.
Качеството на изпълнението следва да
бъде описано въз основа на
постигането на целите и директното
прилагане на принципа на добро
финансово управление. Следва да има
връзка между определените цели и
качеството на изпълнението,
показателите, резултатите,
допълняемостта, както и
икономичността, ефикасността и
ефективността при използването на
бюджетните кредити, без да се правят
прогнози за целесъобразността на
съответната програма. За да се
избегнат противоречия със
съществуващите рамки за изпълнение
на различните програми, използването
на терминологията на качеството на
изпълнението следва да бъде
ограничено до целите и наблюдението
на напредъка в тяхното постигане.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Принципът на откритост,
заложен в член 15 от ДФЕС, който
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито,
предполага в областта на изпълнението
на бюджета гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел
Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза и укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза. Тези цели следва
да бъдат постигнати посредством
публикуването, за предпочитане чрез
използване на модерни средства за
комуникация, на съответната

(14) Принципът на откритост е
залегнал в член 15 от ДФЕС; това
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито и в
областта на изпълнението на бюджета
предполага гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел
Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза, укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза и има
изключителен принос за
повишаването на доверието в него.
Комуникацията следва да бъде
насочена в по-голяма степен към
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информация относно всички получатели
на средства на Съюза, при което се
вземат предвид законните интереси на
всички получатели по отношение на
поверителността и сигурността и, когато
става въпрос за физически лица, правото
им на неприкосновеност на личния
живот и защита на личните им данни.
Поради това институциите следва да
прилагат избирателен подход при
публикуването на информация, в
съответствие с принципа на
пропорционалност. Решенията за
публикуване следва да се основават на
подходящи критерии, за да се
предостави значима информация.

получателите и да се стреми към
увеличаване на видимостта за
гражданите, като същевременно
гарантира чрез ясно определени
мерки, че посланията се получават
от бенефициерите. Тези цели следва
да бъдат постигнати посредством
пълното публикуване, за предпочитане
чрез използване на модерни средства за
комуникация, на съответната
информация относно всички получатели
на средства на Съюза, при което се
вземат предвид същите тези законни
интереси на всички получатели по
отношение на поверителността и
сигурността и, когато става въпрос за
физически лица, правото им на
неприкосновеност на личния живот и
защита на личните им данни. Поради
това институциите следва да прилагат
избирателен подход при публикуването
на информация, в съответствие с
принципа на пропорционалност.
Решенията за публикуване следва да се
основават на подходящи критерии, за да
се предостави значима информация.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 15
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Информацията относно
използването на средства на Съюза,
усвоени при пряко управление, следва
да се публикува на уебсайт на
институциите и да съдържа поне името,
местоположението, сумата и
предназначението на средствата. Тази
информация следва да отчита
подходящи критерии като
периодичност, вид и значение на
мярката.

(15) Във всички случаи следва да се
положат усилия за осигуряване на
максимална прозрачност на данните
относно бенефициерите, без да се
засягат правилата за защита на
личните данни. Информацията относно
използването на средства на Съюза,
усвоени при пряко, непряко и
споделено изпълнение, следва да се
публикува в Системата за финансова
прозрачност и на интернет уебсайт на
институциите и да съдържа поне името,
местоположението, сумата и
предназначението на средствата. Тази
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информация следва да отчита
подходящи критерии като
периодичност, вид и значение на
мярката.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 16
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Името и местоположението
на получателите на средства на
Съюза следва да се публикуват за
наградите, безвъзмездните средства и
поръчките, предоставени вследствие на
откриването на публична процедура на
конкурентна основа, какъвто е случаят
по-конкретно с конкурсите, поканите за
представяне на предложения и на
оферти, при зачитане на принципите
на ДФЕС, и по-специално принципите
на прозрачност, пропорционалност,
равно третиране и недопускане на
дискриминация. Освен това такова
публикуване следва да допринася за
осъществяването на контрол върху
процедурите за публичен подбор от
страна на отхвърлените кандидати в
конкурентната процедура.

(16) С цел наградите, безвъзмездните
средства и поръчките, предоставени
вследствие на откриването на публична
процедура на конкурентна основа, и поконкретно с цел конкурсите, поканите
за представяне на предложения и/или
поканите за подаване на оферти да
зачитат принципите на ДФЕС, и поспециално принципите на прозрачност,
пропорционалност, равно третиране и
недопускане на дискриминация, името
и местоположението на
получателите на средства на Съюза
следва да се публикуват. Такова
публикуване следва да допринася за
осъществяването на контрол върху
процедурите за публичен подбор от
страна на неодобрените кандидати в
конкурентната процедура.

Обосновка
По-ясна формулировка.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 22
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Името и местоположението на
получателя, както и сумата и
предназначението на средствата следва
да не се публикуват, ако това може да
застраши неприкосновеността на
PE601.115v02-00
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получателя, както и сумата и
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да не се публикуват, когато е налице
риск, че това публикуване би могло да
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получателя, защитен от Хартата на
основните права на Европейския съюз,
или би навредило на законните
търговски интереси на получателя.

застраши неприкосновеността на
получателя, защитена по-специално от
Хартата на основните права на
Европейския съюз, или би навредило на
законните търговски интереси на
получателя.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 23
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В случай на непряко и споделено
изпълнение лицата, образуванията или
определените органи, които изпълняват
средствата на Съюза, следва да
предоставят информация за
получателите и крайните получатели.
Когато е приложимо, степента на
подробност и критериите следва се
определят в съответните специфични за
сектора разпоредби и могат да бъдат
допълнително прецизирани в
споразуменията за финансово рамково
партньорство. Комисията следва да
предостави препратка към уебсайта, на
който може да бъде намерена
информацията относно получателите и
крайните получатели.

(23) Освен елементите, посочени в
съображение 15, в случай на непряко и
споделено изпълнение лицата,
образуванията или определените
органи, които изпълняват средствата на
Съюза, следва да носят отговорност
за предоставянето на информация за
получателите и крайните получатели.
Когато е приложимо, степента на
подробност и критериите следва да се
определят в съответните специфични за
сектора разпоредби и могат да бъдат
допълнително прецизирани в
споразуменията за финансово рамково
партньорство. Комисията следва да
предостави препратка към уебсайта, на
който може да бъде намерена
информацията относно получателите и
крайните получатели.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 40
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Когато бъдат определени
задачите и отговорностите на всеки
финансов участник, последният може да
бъде държан отговорен само съгласно
условията, съдържащи се в Правилника
за длъжностните лица на Европейския

(40) Когато бъдат определени
задачите и отговорностите на всеки
финансов участник, последният може да
бъде държан отговорен само съгласно
условията, съдържащи се в Правилника
за длъжностните лица на Европейския
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съюз и Условията за работа на другите
служители на Европейския съюз.
Специализираните органи за
разглеждане на финансови
нередности бяха създадени в
институциите на Съюза, но поради
ограничения брой случаи, които са им
били представени, и от съображения
за ефективност е целесъобразно
техните функциите да се прехвърлят
на новосъздадената
междуинституционална група,
предназначена да оценява заявките и
да издава препоръки относно
налагането на административни
санкции (отстраняване или
финансова санкция), за които е
сезирана от Комисията или други
институции и органи на Съюза. Този
трансфер има за цел също така
избягване на дублирането и
намаляване на рисковете от
противоречиви препоръки или
становища в случаи, в които
участват и икономически оператор, и
член на персонала на ЕС. Трябва да се
запази процедурата, чрез която
разпоредителят с бюджетни
кредити може да иска потвърждение
за инструкция, която счита за
нередна или противна на принципа на
добро финансово управление, и по
този начин да се освобождава от
всякаква отговорност. Съставът на
този орган следва да бъде променен,
когато изпълнява тази роля.

съюз и Условията за работа на другите
служители на Европейския съюз.
Следва да се създаде конкретна
отделна междуинституционална
група. Тъй като въпросът за
финансовите нередности е свързан с
дисциплинарните правомощия на
институцията и следователно е
неразривно свързан с
административната автономия на
институцията,
междуинституционалният характер
на групата следва да бъде укрепен чрез
състава ѝ.

Обосновка
Вж. изменението на докладчиците на член 90, параграф 5 б (нов).

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) От съображения за правна
сигурност следва да бъдат определени
правилата по отношение на забавянията
при изпращане на дебитно известие.

(47) С цел да се гарантира правна
сигурност и прозрачност, следва да
бъдат определени правилата по
отношение на забавянията при
изпращане на дебитно известие.

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 54
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) Настоящият регламент следва да
гласи, че плащанията трябва да се
извършват в определен срок и че в
случай на неспазване на този срок
кредиторите ще имат право на лихви за
неизпълнение, които се начисляват към
бюджета, с изключение на държавите
членки като нововъведени и
Европейската инвестиционна банка и
Европейския инвестиционен фонд.

(54) Настоящият регламент следва да
гласи, че плащанията трябва да се
извършват в определен срок и че в
случай на неспазване на този срок
кредиторите ще имат право на лихви за
неизпълнение, които се начисляват към
бюджета, с изключение на държавите
членки.

Обосновка
По този въпрос групата на ЕИБ не следва да бъде третирана по различен начин от
други образувания, изпълняващи бюджетни средства на ЕС, или от кредиторите на
Съюза. В това отношение групата на ЕИБ, съгласно своя устав, е длъжна да
гарантира, че покрива разходите си, а включването на ЕИБ/ЕИФ в тази разпоредба
може да предизвика отрицателни реакции от страна на агенциите за кредитен
рейтинг по отношение на съществуващи инструменти като ЕФСИ, мандата за
външно кредитиране (ELM) и InnovFin.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 60
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60) Важно е да се даде възможност
на държавите членки да изискат
средствата, предоставени им при
споделено изпълнение, да бъдат
RR\1127745BG.docx
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прехвърлени на равнището на Съюза и
да се изпълняват от Комисията при
пряко или непряко изпълнение, когато
е възможно в полза на съответната
държава членка. Това ще оптимизира
използването на тези ресурси и на
инструментите, създадени съгласно
настоящия регламент или съгласно
регламенти, специфични за сектора,
включително Регламента за ЕФСИ,
към които държавите членки ще
поискат ресурсите да бъдат
прехвърлени. С цел да се гарантира
ефективното прилагане на тези
инструменти, необходимо е да се
предвиди, че когато се прехвърлят
ресурси към инструменти, създадени
съгласно настоящия регламент или
съгласно регламенти, специфични за
сектора, включително Регламента за
ЕФСИ, разпоредбите на тези
регламенти се прилагат.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 71
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71) Лицето или образуванието следва
да бъде отстранено от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити,
когато е взето окончателно съдебно
решение или окончателно
административно решение в случай на
тежко професионално нарушение,
неспазване — независимо умишлено
или не — на задълженията, свързани с
плащането на социални осигуровки или
данъци, измама, засягаща бюджета,
корупция, участие в престъпна
организация, изпиране на пари,
финансиране на тероризъм,
престъпления, свързани с терористични
дейности, детски труд или други форми
на трафик на хора или нередности.
Лицето или образуванието следва да

(71) Лицето или образуванието следва
да бъде отстранено от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити,
когато е взето окончателно съдебно
решение или окончателно
административно решение в случай на
тежко професионално нарушение,
неспазване – независимо умишлено или
не – на задълженията, свързани с
плащането на социални осигуровки или
данъци, в случай че неговото седалище
е установено в неоказваща съдействие
юрисдикция, неспазване на
стандартите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
включително лоялната данъчна
конкуренция, измама, засягаща
бюджета, корупция, участие в
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бъде отстранено и в случай на сериозно
нарушение на правно задължение или в
случай на несъстоятелност.

престъпна организация, изпиране на
пари, финансиране на тероризъм,
престъпления, свързани с терористични
дейности, детски труд или други форми
на трафик на хора или нередности.
Лицето или образуванието следва да
бъде отстранено и в случай на сериозно
нарушение на правно задължение или в
случай на несъстоятелност. То следва да
бъде отстранено и в случай на
несъблюдаване на данъчната
прозрачност или на неоповестяване
публично на информацията за
отчитането по държави, както е
предвидено в Директива 2013/34/ЕС.

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 72
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72) Когато взема решение за
отстраняване или за налагане на
финансова санкция и публикуване на
съответната информация за това
или за отхвърляне на лице или
образувание, отговорният разпоредител
с бюджетни кредити следва да осигури
спазването на принципа на
пропорционалност, особено като отчита
сериозността на положението, неговото
въздействие върху бюджета, колко
време е изминало от съответното
поведение, неговата продължителност и
повторяемост, наличието на умисъл или
степента на небрежност, както и
съдействието, оказвано от лицето или
образуванието на съответния
компетентен орган, и приноса му към
разследването.

(72) Когато взема решение за
отстраняване на лице или образувание
или за налагане на финансова санкция
на лице или образувание и за
публикуване на съответната
информация за това, отговорният
разпоредител с бюджетни кредити
следва да осигури спазването на
принципа на пропорционалност,
особено като отчита сериозността на
положението, неговото въздействие
върху бюджета, колко време е изминало
от съответното поведение, неговата
продължителност и повторяемост,
наличието на умисъл или степента на
небрежност, както и съдействието,
оказвано от лицето или образуванието
на съответния компетентен орган, и
приноса му към разследването.

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 80
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80) Важно е да съществува
възможност за засилване на възпиращия
ефект от отстраняването и финансовата
санкция. Във връзка с това възпиращият
ефект следва да бъде засилен
посредством възможността за
публикуване на информацията, свързана
с отстраняването, и/или финансовата
санкция, при пълно спазване на
изискванията за защита на данните,
установени с Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета
(35) и с Директива 95/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
(28). Това следва да спомогне да се
предотврати повторение на същото
поведение. Поради съображения за
правна сигурност и в съответствие с
принципа на пропорционалност следва
да се посочи в кои случаи не следва да
се извършва публикуване. В своята
оценка отговорният разпоредител с
бюджетни кредити следва да отчита
препоръките на експертната комисия.
По отношение на физически лица лични
данни следва да се публикуват само в
изключителни случаи, обосновани от
тежестта на поведението или от
неговото въздействие върху
финансовите интереси на Съюза.

(80) Важно е да съществува
възможност за засилване на възпиращия
ефект от отстраняването и финансовата
санкция. Във връзка с това възпиращият
ефект следва да бъде засилен
посредством възможността за
публикуване на информацията, свързана
с отстраняването, и/или финансовата
санкция, при пълно спазване на
изискванията за защита на данните,
установени с Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета
(35) и с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета1а.
Това следва да спомогне да се
предотврати повторение на същото
поведение. Поради съображения за
правна сигурност и в съответствие с
принципа на пропорционалност следва
да се посочи в кои случаи не следва да
се извършва публикуване. В своята
оценка отговорният разпоредител с
бюджетни кредити следва да отчита
препоръките на експертната комисия.
По отношение на физически лица лични
данни следва да се публикуват само в
изключителни случаи, обосновани от
тежестта на поведението или от
неговото въздействие върху
финансовите интереси на Съюза.
________________
1а

Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични
данни и относно свободното
движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
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Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 88
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88) Напредъкът към електронен
обмен на информация и електронно
подаване на документи, които
представляват основна мярка за
опростяване, следва да бъде съпътстван
от ясни условия за приемане на
системите, които ще се използват, за да
се създаде надеждна от правна гледна
точка среда, като същевременно се
запази гъвкавостта в управлението на
средствата на Съюза за участниците,
получателите и разпоредителите с
бюджетни кредити, както е посочено в
настоящия регламент.

(88) Напредъкът към електронен
обмен на информация и електронно
подаване на документи, включително
по целесъобразност електронни
обществени поръчки, които
представляват основна мярка за
опростяване, следва да бъде съпътстван
от ясни условия за приемане на
системите, които ще се използват, за да
се създаде надеждна от правна гледна
точка среда, като същевременно се
запази гъвкавостта в управлението на
средствата на Съюза за участниците,
получателите и разпоредителите с
бюджетни кредити, както е посочено в
настоящия регламент.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 96
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(96) Важно е да се признае
специфичният характер на
механизмите за смесено финансиране,
при които Комисията съчетава своя
принос с този на финансовите
институции, и да изясни прилагането на
дял X относно финансовите
инструменти.

(96) Важно е да се подобри
характерът и използването на
механизмите за смесено финансиране,
при които Комисията съчетава своя
принос с този на финансовите
институции, и да се изясни прилагането
на дял X относно финансовите
инструменти.

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 97 a (ново)
Текст, предложен от Комисията
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Изменение
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(97a) Следва да се гарантира
максимална прозрачност по
отношение на изпълнителите и
подизпълнителите, като се осигури
достъпност до съответните данни.

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 105
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза
се намира в такова положение.
Случаите, при които икономически
оператор се опитва да окаже
неправомерно влияние върху процедура
или да получи поверителна
информация, следва да се разглеждат
като „тежко професионално
нарушение“. Наред с това,
икономическите оператори могат да се
окажат в ситуация, при която не могат
да бъдат избирани да изпълнят договор
поради конфликтни професионални
интереси. Например дадено дружество
не следва да извършва оценка на проект,
в който е участвало, или одитор не
следва да може да одитира счетоводни
отчети, които преди това е заверил.

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза
се намира в такова положение.
Случаите, при които икономически
оператор се опитва да окаже
неправомерно влияние върху процедура
или да получи поверителна
информация, следва да се разглеждат
като „тежко професионално
нарушение“, в резултат на което
въпросният оператор може да бъде
отстранен от процедурата. Наред с
това, икономическите оператори могат
да се окажат в ситуация, при която не
могат да бъдат избирани да изпълнят
договор поради конфликтни
професионални интереси. Например
дадено дружество не следва да
извършва оценка на проект, в който е
участвало, или одитор не следва да
може да одитира счетоводни отчети,
които преди това е заверил.
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Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 108
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин. Във
връзка с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори.

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин, като
същевременно се намалява
административната тежест за
получателите на финансиране от
Съюза и за управляващите органи. Във
връзка с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори. Всички институции на
Съюза, които провеждат обществени
поръчки, следва да публикуват ясни
правила на своите уебсайтове
относно придобиването, разходите и
мониторинга, както и относно
всички възложени договори,
включително стойността им.

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 124
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(124) Необходимо е да се поясни
обхватът на дела за безвъзмездните
средства, по-специално по отношение
на вида на дейността или на органа,
които отговарят на условията за
отпускане на безвъзмездни средства,
както и по отношение на правните
задължения, които могат да се използват
за покриване на безвъзмездните
средства. По-специално, решенията за
отпускане на безвъзмездни средства
следва да бъдат постепенно премахнати

(124) Необходимо е да се поясни
обхватът на дела за безвъзмездните
средства, по-специално по отношение
на вида на дейността или на органа,
които отговарят на условията за
отпускане на безвъзмездни средства,
както и по отношение на правните
задължения, които могат да се използват
за покриване на безвъзмездните
средства. По-специално, решенията за
отпускане на безвъзмездни средства
следва да бъдат постепенно премахнати
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заради ограничената им употреба и
постепенното въвеждане на електронни
безвъзмездни средства. Структурата
следва да бъде опростена чрез
прехвърлянето на разпоредбите за
инструментите, които не са
безвъзмездни средства, към други части
от регламента. Естеството на органите,
които могат да получават безвъзмездни
средства за оперативни разходи, следва
да бъде изяснено, тъй като понятието за
органи, преследващи цел от общ
интерес на Съюза, е обхвана от
понятието „органи, които имат цел,
която принадлежи и е в подкрепа на
политиката на Съюза“. В допълнение
ограничителното определение за
орган, който преследва цел от общ
интерес на Съюза, следва да бъде
премахнато.

заради ограничената им употреба и
постепенното въвеждане на електронни
безвъзмездни средства. Структурата
следва да бъде опростена чрез
прехвърлянето на разпоредбите за
инструментите, които не са
безвъзмездни средства, към други части
от регламента. Естеството на органите,
които могат да получават безвъзмездни
средства за оперативни разходи, следва
да бъде изяснено, тъй като понятието за
органи, преследващи цел от общ
интерес на Съюза, е обхванато от
понятието „органи, които имат цел,
която принадлежи и е в подкрепа на
политиката на Съюза“.

Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 130
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(130) Обхватът на проверките и
контрола, за разлика от периодичното
оценяване на еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки, следва да бъде изяснен. Тези
проверки и контрол следва да бъдат
насочени към изпълнението на
условията, задействащи изплащане на
еднократни суми, единични разходи или
единни ставки, включително, когато е
необходимо, постигнатите резултати.
Тези условия следва да не изискват
докладване относно разходите,
действително направени от
бенефициера. Когато размерът на
еднократните суми, единичните разходи
или финансирането с единна ставка е
определен предварително от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити или
от Комисията, те не следва да се

(130) Обхватът на проверките и
контрола, за разлика от периодичното
оценяване на еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки, следва да бъде изяснен. Тези
проверки и контрол следва да бъдат
насочени към изпълнението на
условията, задействащи изплащане на
еднократни суми, единични разходи или
единни ставки, включително, когато е
необходимо, постигнатите резултати.
Тези условия следва да не изискват
докладване относно разходите,
действително направени от
бенефициера. Честотата и обхватът
на тези проверки и контрол следва да
зависят, inter alia, от риска, свързан с
бенефициера, въз основа на вече
допуснати нередности. Когато
размерът на еднократните суми,
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оспорват от последващи проверки.
Периодичното оценяване на
еднократните суми, единичните разходи
или единните ставки може да изисква
достъп до отчетите на бенефициера за
статистически и методологически цели.
Периодичното оценяване може да
доведе до актуализиране на
еднократните суми, единичните разходи
или единните ставки, приложими за
бъдещи споразумения, но следва да не
се използва за поставяне под въпрос на
стойността на еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки, които са вече договорени.
Достъп до счетоводството на
бенефициера е необходим и за целите на
предотвратяването и разкриването на
измами.

единичните разходи или финансирането
с единна ставка е определен
предварително от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити или
от Комисията, те не следва да се
оспорват от последващи проверки.
Периодичното оценяване на
еднократните суми, единичните разходи
или единните ставки може да изисква
достъп до отчетите на бенефициера за
статистически и методологически цели.
Периодичното оценяване може да
доведе до актуализиране на
еднократните суми, единичните разходи
или единните ставки, приложими за
бъдещи споразумения, но следва да не
се използва за поставяне под въпрос на
стойността на еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки, които са вече договорени.
Достъп до счетоводството на
бенефициера е необходим и за целите на
предотвратяването и разкриването на
измами.

Обосновка
Проверките и контролът следва да са насочени повече към бенефициери,
представляващи по-голям риск за бюджета на Съюза. Проверките и контролът,
основани на риска, ще предоставят възможност на ЕС да използва повече от своите
средства за конкретни действия вместо за администрация.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 131 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(131а) За да бъде защитен един от
основните принципи на публичните
финанси, правилото за недопускане на
печалба следва да бъде запазено в
настоящия регламент. Правилото за
недопускане на печалба следва да се
разглежда като един от основните
инструменти за предотвратяване на
злоупотреби с публичните средства.
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Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 136
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(136) През последните години Съюзът
все повече използва финансови
инструменти, които позволяват поголям лостов ефект от бюджета на ЕС,
но в същото време носят финансов риск
за този бюджет. Сред тези финансови
инструменти са не само финансовите
инструменти, които вече са обхванати
от Финансовия регламент, а също и
други инструменти, като например
бюджетните гаранции и финансовата
помощ, които досега са били
регламентирани само от правилата,
установени в съответните основни
актове. Важно е да установи обща
рамка, за да се гарантира хомогенността
на принципите, приложими към този
набор от инструменти, и да се
прегрупират в нов дял, който включва
раздели относно бюджетните гаранции
и относно финансовата помощ за
държави членки или трети страни, в
допълнение към съществуващите
правила, приложими за финансовите
инструменти.

(136) През последните години Съюзът
все повече използва финансови
инструменти, които следва да
позволяват по-голям лостов ефект от
бюджета на ЕС, но в същото време
носят финансов риск за този бюджет.
Сред тези финансови инструменти са не
само финансовите инструменти, които
вече са обхванати от Финансовия
регламент, а също и други инструменти,
като например бюджетните гаранции и
финансовата помощ, които досега са
били регламентирани само от
правилата, установени в съответните
основни актове. Важно е да се установи
обща рамка, за да се гарантира
хомогенността на принципите,
приложими за този набор от
инструменти, и да се прегрупират в нов
дял, който включва раздели относно
бюджетните гаранции и относно
финансовата помощ за държави членки
или трети страни, в допълнение към
съществуващите правила, приложими за
финансовите инструменти.

Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 139
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(139) Финансовите инструменти,
бюджетните гаранции и финансовата
помощ следва да бъдат разрешени с
основен акт. Когато финансовите
инструменти са създадени без основен
акт в надлежно обосновани случаи,
PE601.115v02-00
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(139) Финансовите инструменти,
бюджетните гаранции, финансовата
помощ и доверителните фондове
следва да бъдат разрешени с основен
акт.
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те следва да бъдат разрешени от
Европейския парламент и Съвета в
бюджета.

Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 142
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(142) Следва да се признае
хармонизирането на интересите при
преследването на целите на политиката
на Съюза и, по-специално, че
Европейската инвестиционна банка и
Европейският инвестиционен фонд
притежават специфични експертни
познания за прилагане на финансови
инструменти.

(142) Следва да се признае
хармонизирането на интересите при
преследването на целите на политиката
на Съюза и, по-специално, че
Европейската инвестиционна банка и
Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ) притежават специфични
експертни познания за прилагане на
финансови инструменти и бюджетни
гаранции.

Обосновка
ЕИБ е единствената финансова институция на ЕС, задължена по силата на ДФЕС да
прилага целите на ЕС и неговата нормативна уредба и стандарти, чиято система за
одит и контрол е определена в ДФЕС.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 164
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(164) На Комисията следва да бъде
разрешено да създава и управлява
доверителни фондове на Съюза за
спешни дейности, дейности след
спешната ситуация или тематични
дейности не само в областта на
външните дейности, но и на
вътрешните дейности на ЕС.
Неотдавнашните събития в
Европейския съюз показват
необходимостта от по-голяма
гъвкавост за финансиране в рамките
RR\1127745BG.docx

(164) Доверителните фондове може
сериозно да променят приетите от
Европейския парламент и Съвета
бюджети и носят риск от
използването на средства от
финансови инструменти за цели,
които не са предвидени в основните
актове за създаването на тези
инструменти. Доверителните
фондове обаче носят и добавена
стойност чрез обединяването на
средства, при условие че това
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на ЕС. Границите между външните и
вътрешните политики се размиват
все повече и това също ще предостави
инструмент за отговор на
трансграничните предизвикателства.
Необходимо е да се уточнят
принципите, приложими за вноските в
доверителните фондове на Съюза, да
се изяснят отговорностите на
финансовите участници и на
управителния съвет на доверителния
фонд. Необходимо е също да се
определят правила, гарантиращи
справедливо представяне на
участващите донори в рамките на
управителния съвет на доверителния
фонд и задължителен положителен глас
на Комисията за използването на
средствата.

обединяване не се ограничава основно
до средства на Съюза. На Комисията
следва да бъде разрешено да създава и
управлява доверителни фондове на
Съюза за спешни дейности, дейности
след спешната ситуация или тематични
дейности за външни дейности.
Необходимо е да се уточнят
принципите, приложими за вноските в
тези доверителни фондове, да се
изяснят отговорностите на финансовите
участници и на управителния съвет на
доверителния фонд. Необходимо е също
да се определят правила, гарантиращи
справедливо представяне на
участващите донори и по
целесъобразност на Европейския
парламент в рамките на управителния
съвет на доверителния фонд и
задължителен положителен глас на
Комисията за използването на
средствата.

Обосновка
В настоящия момент докладчиците не считат за целесъобразно разширяването на
обхвата на доверителните фондове на Съюза с цел включване на вътрешните
дейности. Вж. допълнителната обосновка в измененията на член 227.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 167
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(167) Начинът, по който институциите
понастоящем докладват на Европейския
парламент и на Съвета за проектите за
недвижими имоти, следва да бъде
запазен. На институциите следва да се
позволи да финансират нови проекти за
недвижими имоти с бюджетните
кредити, получени за сградите, които
вече са продадени, затова следва да бъде
въведено позоваване на разпоредбите за
целевите приходи. Това ще позволи да
бъдат посрещнати променящите се

(167) Начинът, по който институциите
понастоящем докладват на Европейския
парламент и на Съвета за проектите за
недвижими имоти, следва да бъде
подобрен. На институциите следва да се
позволи да финансират нови проекти за
недвижими имоти с бюджетните
кредити, получени за сградите, които
вече са продадени, затова следва да бъде
въведено позоваване на разпоредбите за
целевите приходи. Това ще позволи да
бъдат посрещнати променящите се
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потребности на политиката за сградния
фонд на институциите, като
същевременно се намалят разходите и
се увеличи гъвкавостта.

потребности на политиката за сградния
фонд на институциите, като
същевременно се намалят разходите и
се увеличи гъвкавостта.

Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 169
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(169) С цел да се подобри
гъвкавостта на прилагането на
специалните инструменти, е
целесъобразно да се опростят
процедурите за мобилизиране и
трансфер, като се използват
вътрешните трансфери на
Комисията, за Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията и
фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз.

заличава се

Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 170
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(170) С цел да се гарантира, че
програмата на Европейския съюз за
заетост и социални иновации (EaSI)
предоставя достатъчно ресурси в
подкрепа на бързо променящите се
политически приоритети,
индикативните дялове за всяка от трите
оси и минималните проценти за всеки от
тематичните приоритети в рамките на
отделната ос следва да дават
възможност за по-голяма гъвкавост.
Това следва да подобри управлението на
програмата и да даде възможност за
съсредоточаване на бюджетните
средства върху дейностите, създаващи

(170) С цел да се гарантира, че
програмата на Европейския съюз за
заетост и социални иновации (EaSI)
бързо предоставя достатъчно ресурси в
подкрепа на променящите се
политически приоритети,
индикативните дялове за всяка от трите
оси и минималните проценти за всеки от
тематичните приоритети в рамките на
отделната ос следва да дават
възможност за по-голяма гъвкавост,
като същевременно се поддържа
амбициозно ниво на участие за
трансграничните партньорства по
EURES. Това следва да подобри
управлението на програмата и да даде
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по-добра заетост и социални резултати.

възможност за съсредоточаване на
бюджетните средства върху дейностите,
създаващи по-добра заетост и социални
резултати.

Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 171
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(171) С цел да се улеснят
инвестициите в инфраструктура за
културен и устойчив туризъм, без да се
засяга пълното прилагане на
законодателството на ЕС в областта на
околната среда, по-специално
Директивата за стратегическа оценка на
околната среда и оценка за
въздействието върху околната среда, по
целесъобразност, следва да бъдат
премахнати определени ограничения
по отношение на обхвата на подкрепа
за тези инвестиции.

(171) Инвестициите в дребномащабна
инфраструктура за културен и устойчив
туризъм следва да бъдат запазени, без
да се засяга пълното прилагане на
законодателството на ЕС в областта на
околната среда, по-специално
Директивата за стратегическа оценка на
околната среда и Директивата за
оценка на въздействието върху околната
среда, по целесъобразност. В
обосновани случаи обхватът на
подкрепа за тези инвестиции би могъл
да бъде разширен.

Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 172
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(172) С цел да се отговори на
предизвикателствата, породени от
увеличаващия се приток на мигранти и
бежанци, целите, за които ЕФРР може
да допринесе в подкрепа на мигрантите
и бежанците, следва да бъдат
формулирани.

(172) С цел да се отговори на
предизвикателствата, породени от
увеличаващия се приток на мигранти и
бежанци, целите, за които ЕФРР може
да допринесе в подкрепа на мигрантите
и бежанците, ползващи се с
международна закрила, следва да
бъдат формулирани. Този принос може
да бъде ефективен, по-специално в
държавите, които са особено
изложени на миграционни потоци,
ако е съпътстван от действително
прилагане в цяла Европа на принципа
на солидарност и следователно от
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действия, насочени към справедливо
разпределяне на тежестта.

Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 172 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(172a) Хоризонталните принципи,
т.е. участието в партньорства,
устойчивото развитие, равенството
между половете и недопускането на
дискриминация, създават важен
принос за ефективното прилагане на
европейските структурни и
инвестиционни фондове и следва да
бъдат запазени като предпоставки за
всякакви видове инвестиции, свързани
с бюджета на Съюза, в т.ч.
финансови инструменти и ЕФСИ.

Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 176
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(176) С оглед на максимизирането на
взаимодействието между всички
фондове на Съюза за справяне с
предизвикателствата на миграцията и
убежището по ефективен начин, следва
да се гарантира, че, когато тематичните
цели са превърнати в приоритети в
правилата за отделните фондове, тези
приоритети обхващат подходящото
използване на всеки фонд за тези
области.

(176) С оглед на максимизирането на
взаимодействието между всички
фондове на Съюза за справяне с
предизвикателствата на миграцията и
убежището по ефективен начин, следва
да се гарантира, че, когато тематичните
цели са превърнати в приоритети в
правилата за отделните фондове, тези
приоритети обхващат подходящото
използване на всеки фонд за тези
области. По целесъобразност е
препоръчителна координацията с
фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ).
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Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 178
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(178) С оглед на оптимизиране на
използването на финансовите
ресурси, разпределени на държавите
членки по линия на политиката на
сближаване, е необходимо да се
позволи на държавите членки да
прехвърлят средства от ЕСИ
фондовете към инструменти,
създадени съгласно Финансовия
регламент или съгласно секторни
регламенти.

заличава се

Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 178 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(178a) Финансовите ресурси на
Европейския фонд за морско дело и
рибарство следва да бъдат строго
определени за подкрепа на общата
политика в областта на
рибарството за опазването на
морските биологични ресурси, за
управлението на рибните стопанства
и флотовете, които експлоатират
тези ресурси, за сладководни
биологични ресурси и аквакултури,
както и за преработката и пускането
на пазара на рибни продукти и
продукти от аквакултури.

Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 199 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
(199a) Съгласно препоръките в
съображение 10 от Регламент (ЕС)
№ 1296/2013 и в съответствие с член
176 от настоящия регламент
държавите членки следва все почесто да използват опростени
варианти за разходите и финансиране
с единствени еднократни суми, за да
се намали административната
тежест и да се опростят правилата,
които уреждат разпределението на
средствата.

Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 199 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(199б) В интерес на повишаването на
ефективността държавите членки
следва по-често да могат да
използват опростени варианти за
разходите и финансиране с
единствени еднократни суми, за да се
намали административната тежест
и да се опростят правилата, които
уреждат разпределението на
средствата.

Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 200
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(202) С цел да се улесни по-ранното и
по-целенасоченото прилагане на
опростените варианти за разходите,
правомощието да приема актове в
съответствие с член 290 от Договора за
функционирането на Европейския
RR\1127745BG.docx

(200) С цел да се улесни по-ранното и
по-целенасоченото прилагане на
опростените варианти за разходите,
правомощието да приема актове, които
допълват настоящия регламент, в
съответствие с член 290 от ДФЕС
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съюз следва да бъде делегирано на
Комисията във връзка с определянето на
стандартните таблици за единичните
разходи или финансирането с единна
ставка, коректния, справедлив и
проверим метод, на която те могат да
бъдат определени, и финансирането въз
основа на изпълнението на условията,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението и постигането
на целите на програмите, а не въз
основа на разходите. От особена
важност е по време на подготвителната
си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително
на експертно равнище, и тези
консултации да бъдат проведени в
съответствие с принципите, залегнали в
Междуинституционалното
споразумение за по-добро
законотворчество от 13 април 2016 г.
По-специално, с цел осигуряване на
равно участие при подготовката на
делегираните актове, Европейският
парламент и Съветът получават всички
документи едновременно с експертите
на държавите членки, като техните
експерти получават систематично
достъп до заседанията на експертните
групи на Комисията, занимаващи се с
подготовката на делегираните актове.

следва да бъде делегирано на Комисията
във връзка с определянето на
диференцираното третиране на
инвеститорите и условията за
неговото прилагане, определянето на
стандартните таблици за единичните
разходи или финансирането с единна
ставка, коректния, справедлив и
проверим метод, на който те могат да
бъдат определени, и финансирането въз
основа на изпълнението на условията,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението и постигането
на целите на програмите, а не въз
основа на разходите. От особена
важност е по време на подготвителната
си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително
на експертно равнище, и тези
консултации да бъдат проведени в
съответствие с принципите, залегнали в
Междуинституционалното
споразумение от 13 април 2016 г. за подобро законотворчество. По-специално,
с цел осигуряване на равно участие при
подготовката на делегираните актове,
Европейският парламент и Съветът
получават всички документи
едновременно с експертите на
държавите членки, като техните
експерти получават систематично
достъп до заседанията на експертните
групи на Комисията, занимаващи се с
подготовката на делегираните актове.

Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 239
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, може да
бъде създаден механизъм или
механизми за смесено финансиране в
рамките на Механизма за свързване на
Европа (МСЕ). Тези механизми за
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(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, могат да
бъдат създадени механизми за смесено
финансиране в рамките на Механизма за
свързване на Европа (МСЕ). Тези
механизми за смесено финансиране
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смесено финансиране следва да
финансират операции за смесено
финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа и/или
финансови инструменти по бюджета на
Съюза, включително комбинация от
капиталови и дългови финансови
инструменти по МСЕ, и финансиране от
групата на ЕИБ (включително
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) за
развитие или други финансови
институции, както и инвеститори.

биха могли да финансират операции за
смесено финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа, като
бюджета на държавите членки,
безвъзмездни средства по МСЕ и
европейските структурни и
инвестиционни фондове, и/или
финансови инструменти по бюджета на
Съюза, включително комбинации от
капиталови и дългови финансови
инструменти по МСЕ и финансиране от
групата на ЕИБ (включително
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ),
национални насърчителни банки,
финансови институции в областта
на развитието или други финансови
институции, както и инвеститори и/или
частна финансова подкрепа,
включително преки и непреки
финансови вноски, в т.ч. чрез
публично-частни партньорства.

Обосновка
Смесеното финансиране следва да насърчава широка комбинация на вноски от
националните бюджети и от бюджета на ЕС или от частни инвеститори с цел да се
оптимизира използването на наличните ресурси и да се привлекат частни инвестиции
във възможно най-голяма степен.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 239 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239a) Управлението на механизмите
за смесено финансиране следва да се
основава на предварителна оценка в
съответствие с Финансовия
регламент и следва да отразява
резултатите от поуките, извлечени
от изпълнението на „Поканата за
смесено финансиране“ на МСЕ,
посочена в многогодишната работна
програма за МСЕ за 2017 г.,
публикувана на 20 януари 2017 г.
Механизмите за смесено финансиране
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на МСЕ следва да бъдат установени с
многогодишните и/или годишните
работни програми и да бъдат приети
в съответствие с членове 17 и 25 от
Регламент (ЕС) № 1316/2013.
Комисията следва да гарантира
прозрачно и своевременно докладване
на Европейския парламент и на
Съвета относно изпълнението на
всеки един от механизмите за смесено
финансиране.
Обосновка
Важно е създаването и използването на механизмите за смесено финансиране да
следва добре дефиниран и прозрачен процес на управление и да включва извличането на
поуки от настоящата покана за координация на МСЕ от 2017 г. („покана за смесено
финансиране“). Що се отнася по-специално до контрола на МСЕ от страна на
Парламента, механизмите за смесено финансиране и операциите за смесено
финансиране трябва да се създават в съответствие с установените механизми за
планиране и вземане на решения в работния програмен цикъл на МСЕ.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 239 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239б) Целта на механизмите за
смесено финансиране на МСЕ е да се
улесни и рационализира
кандидатстването, като се въведе
едно заявление за всички форми на
подкрепа, включително за
безвъзмездни средства от Съюза по
МСЕ и за финансиране от частния
сектор. Тези механизми за смесено
финансиране следва да се стремят да
оптимизират процеса на
кандидатстване за организаторите
на проекти чрез предоставяне на
единен процес на оценка от
техническа и финансова гледна
точка.
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Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 239 в (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239в) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
засилят гъвкавостта по отношение
на графика за представяне на проекти
и да опростят и рационализират
процеса на определяне и финансиране
на проектите. Също така те следва
да увеличат ангажираността и
поемането на отговорност от страна
на участващите финансови
институции и да намалят риска
проекти, за които са отпуснати
безвъзмездни средства, да не могат да
бъдат приключени финансово и
следователно да не могат да получат
плащания.

Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 239 г (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239г) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
доведат до засилена координация,
обмен на информация и
сътрудничество между държавите
членки, Комисията, ЕИБ,
националните насърчителни банки и
частните инвеститори с цел
създаване и подпомагане на полезен
списък от проекти, които преследват
целите на политиката на МСЕ.

Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 240
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(240) Механизмите за смесено
финансиране по МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори. Освен това
следва да гарантират, че подпомаганите
действия са икономически и финансово
осъществими.

(240) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори, като по този
начин се осигурява максимална
степен на участие на частните
инвеститори. Освен това те следва да
гарантират, че подпомаганите действия
са икономически и финансово
осъществими и помагат да се избегне
липса на лост за привличане на
инвестиции. Те следва да допринасят
за постигането на целите на Съюза за
изпълнение на конкретните цели,
определени на Парижката
конференция по въпросите на
климата (COP 21), за създаване на
работни места и трансгранична
свързаност. Когато за финансирането
на дейности се използват както МСЕ,
така и ЕФСИ, Сметната палата
следва да направи оценка с цел анализ
на приноса на тези дейности за
постигането на въпросните цели.

Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 240 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(240a) Финансирането на
гаранционния фонд на ЕИБ в рамките
на ЕФСИ се осигурява от бюджета на
Съюза. По тази причина ЕИБ следва
да може да се намесва систематично
с цел предоставяне на гаранции за
първа загуба при механизмите за
съвместно финансиране за дейности,
които вече са подкрепени от
бюджета на Съюза, като например
МСЕ и ЕФСИ, за да се позволи и

PE601.115v02-00

BG

36/649

RR\1127745BG.docx

улесни постигането на допълняемост
и участието на частни
съинвеститори в контекста на
механизмите за смесено финансиране
на МСЕ.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 241
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(241) С цел да се подкрепи
изпълнението на проектите с найголяма добавена стойност за
трансевропейската транспортна
мрежа по отношение на коридорите
на основната мрежа,
трансграничните проекти и
проектите по други секции от
основната мрежа, е необходимо да се
даде възможност за гъвкавост в
използването на многогодишната
работна програма, като се позволи да
се достигне до 95 % от отпуснатите
бюджетни ресурси, посочени в
Регламент (ЕС) № 1316/2013.

заличава се

Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 241 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241a) Поради различния характер на
телекомуникационния сектор на МСЕ
в сравнение със секторите транспорт
и енергетика на МСЕ (по-малък
среден размер на безвъзмездните
средства, вид разходи и вид проекти)
ненужната тежест за
бенефициерите и държавите членки,
които участват в съответни
действия, следва да се избягва чрез пониски разходи за задължението за
сертифициране, без да се отслабва
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принципът на добро финансово
управление.

Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 241 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241б) Управлението на механизмите
за смесено финансиране следва да се
основава на предварителна оценка в
съответствие с Финансовия
регламент и следва да взема предвид
поуките, извлечени от изпълнението
на „Поканата за смесено
финансиране“ на МСЕ, посочена в
многогодишната работна програма за
МСЕ за 2017 г.1а, публикувана на
20 януари 2017 г. Механизмите за
смесено финансиране на МСЕ следва
да се установяват в многогодишните
и/или годишните работни програми,
приети в съответствие с членове 17 и
25 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 на
Европейския парламент и на
Съвета1б. Комисията следва да
гарантира прозрачно и своевременно
докладване на Европейския
парламент и на Съвета относно
изпълнението на всеки един от
механизмите за смесено финансиране.
________________
Решение за изпълнение на
Комисията от 20 януари 2017 г. за
изменение на Решение за изпълнение
на Комисията C(2014)1921 за
установяване на многогодишна
работна програма за 2014 – 2020 г. за
финансова помощ в областта на
Механизма за свързване на Европа
(МСЕ) – Транспортен сектор
C(2017)0164.
1a

1б

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на
Европейския парламент и на Съвета
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от 11 декември 2013 г. за създаване на
Механизъм за свързване на Европа, за
изменение на Регламент (ЕС) №
913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010,
текст от значение за ЕИП (OB L 348,
20.12.2013 г., стр. 129 – 171).
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 241 в (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241в) Целта на механизмите за
смесено финансиране на МСЕ е да се
улесни и рационализира
кандидатстването, като се въведе
едно заявление за всички форми на
подкрепа, включително за
безвъзмездни средства от Съюза по
МСЕ и за финансиране от частния
сектор. Механизмите за смесено
финансиране следва да се стремят да
оптимизират процеса на
кандидатстване за организаторите
на проекти чрез предоставяне на
единен процес на оценка от
техническа и финансова гледна
точка.

Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 241 г (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241г) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
засилят гъвкавостта по отношение
на графика за представяне на проекти
чрез опростяване и рационализиране
на процеса на определяне и
финансиране на проектите. Също
така те следва да увеличат
ангажираността и поемането на
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отговорност от страна на
участващите финансови институции
и да намалят риска проекти, за които
са отпуснати безвъзмездни средства,
да не могат да бъдат приключени
финансово и следователно да не
могат да получат плащания.

Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 241 д (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241д) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
доведат до засилена координация,
обмен на информация и
сътрудничество между държавите
членки, Комисията, ЕИБ,
националните насърчителни банки и
частните инвеститори с цел
създаване и подпомагане на полезен
списък от проекти, които преследват
целите на политиката на МСЕ.

Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 242
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(242) Понастоящем само безвъзмездни
средства и обществени поръчки могат
да бъдат използвани за подкрепа на
действия в областта на
инфраструктурите за цифрови услуги. С
цел да се гарантира възможно найголяма ефикасност, финансовите
инструменти следва също да бъдат
предоставени в подкрепа на тези
действия.

(242) Понастоящем само безвъзмездни
средства и обществени поръчки могат
да бъдат използвани за подкрепа на
действия в областта на
инфраструктурите за цифрови услуги. С
цел да се гарантира, че
инфраструктурите за цифрови услуги
функционират възможно найефикасно, други финансови
инструменти, които понастоящем се
използват в рамките на МСЕ,
включително иновативни финансови
инструменти, следва също да бъдат
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предоставени в подкрепа на тези
действия.

Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 252 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(252a) Преди да предложи
преразглеждане на настоящия
регламент, Комисията следва да
извърши оценка на въздействието в
съответствие с
Междуинституционалното
споразумение от 13 април 2016 г. за
по-добро законотворчество1а.
__________________
1а

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Обосновка
В съответствие с изменението, предложено относно член 278а (нов), докладчиците
считат, че съществените промени, предложени в междинното преразглеждане на
Финансовия регламент, не са били предмет на оценка на въздействието от страна на
Комисията, в противоречие с Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество. По тази причина докладчиците считат, че извършването на
оценка на въздействието е задължително за всяко бъдещо преразглеждане на
настоящия регламент.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 253 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(253a) Селскостопанските пазари
следва да бъдат прозрачни, а
информацията за цените следва да
бъде достъпна и от полза за всички
заинтересовани лица. Част от
ролята на Съюза е да улеснява
прозрачността на пазара на Съюза. За
тази цел следващата реформа на
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ОСП следва да подобри
прозрачността на пазара чрез органи
за наблюдение на цените на
селскостопанските продукти за всеки
сектор, за да се осигури динамичен
анализ на селскостопанските пазари
по сегменти с участието на
съответните стопански субекти и да
се предоставят на разположение
подходящи данни и прогнози на
редовни интервали.

Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 253 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(253б) В съответствие с член 42 и
член 43, параграф 2 от ДФЕС целите
на общата селскостопанска
политика трябва да имат
предимство пред всички правила на
Съюза в областта на конкуренцията.

Изменение 59
Предложение за регламент
Заглавие 1
Текст, предложен от Комисията
Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза,
и за изменение на Регламент (ЕО) №
2012/2002, регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) №
1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) №
1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) №
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) №
223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) №

относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза,
и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2012/2002, регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС)
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652/2014 на Европейския парламент и
на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета

№ 652/2014 на Европейския парламент
и на Съвета и на Решение
№ 541/2014/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Обосновка
Техническа корекция.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
„операция за смесено
финансиране“ означава действие,
извършвано в рамките на механизъм за
смесено финансиране, който съчетава
форми на неподлежаща на връщане
подкрепа и/или финансови инструменти
от бюджета на ЕС с финансови
инструменти от областта на развитието
или от други публични финансови
институции, както и от търговски
финансови институции и инвеститори.
Операциите за смесено финансиране
могат да включват подготвително
действие, водещо до потенциални
инвестиции от финансови институции;

6.
„операция за смесено
финансиране“ означава действие,
извършвано в рамките на механизъм за
смесено финансиране, който съчетава
форми на неподлежаща на връщане
подкрепа и/или финансови инструменти
от бюджета на ЕС с финансови
инструменти от финансови
институции от областта на развитието
или от други публични финансови
институции, както и от търговски
финансови институции и инвеститори,
независимо от правилото в член 201,
параграф 4, съгласно което
изпълнението на бюджета на Съюза
може да се възлага единствено на
публичноправни органи или на органи
със задължение за обществена услуга.
Операциите за смесено финансиране
могат да включват подготвително
действие, водещо до потенциални
инвестиции от финансови институции;

Обосновка
С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 4 на
докладчиците. Целта е да се подчертае, че управлението на средствата на ЕС може
да се възлага единствено на банки със задължение за обществена услуга.
Изменение 61
RR\1127745BG.docx
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
„механизъм за смесено
финансиране“ означава механизъм,
създаден като рамка за сътрудничество
между Комисията и финансови
институции в областта на развитието
или други публични финансови
институции, както и търговски
финансови институции и инвеститори,
който има за цел постигането на
определени приоритетни цели и
политики на Съюза при използването на
операции за смесено финансиране и
други индивидуални действия;

7.
„механизъм за смесено
финансиране“ означава механизъм,
създаден като рамка за сътрудничество
между Комисията и финансови
институции в областта на развитието
или други публични финансови
институции, както и търговски
финансови институции и инвеститори,
който има за цел постигането на
определени приоритетни цели и
политики на Съюза при използването на
операции за смесено финансиране и
други индивидуални действия,
независимо от правилото в член 201,
параграф 4, съгласно което
изпълнението на бюджета на Съюза
може да се възлага единствено на
публичноправни органи или на органи
със задължение за обществена услуга;

Обосновка
С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 5 на
докладчиците. Целта е да се подчертае, че управлението на средствата на ЕС може
да се възлага единствено на банки със задължение за обществена услуга.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
7а.
„изпълнение на бюджета“
означава процес, обхващащ етапите
на управление, изпълнение, контрол и
одит на финансовите средства на
Съюза, който включва Комисията и
други участници в зависимост от
различните методи на изпълнение;
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Изменение 63
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
21а. „отмяна на бюджетни
кредити“ означава операция, с която
отговорният разпоредител с
бюджетни кредити отменя изцяло
или частично заделянето на
бюджетни кредити, направено порано с бюджетно задължение;
Обосновка

Преместена от член 109, параграф 5 с цел последователност: всички определения
следва да се включат в член 2.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27
Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.
„финансови инструменти“
означава мерките на Съюза за
финансова подкрепа, предоставяна от
бюджета с цел реализиране на една или
повече конкретни цели на политиките
на Съюза. Тези инструменти могат да
бъдат под формата на капиталови или
квазикапиталови инвестиции, заеми или
гаранции или други инструменти за
поделяне на риска, като по
целесъобразност могат да бъдат
комбинирани с други форми на
финансова подкрепа или със средства
под споделено изпълнение или средства
от ЕФР;

27.
„финансови инструменти“
означава мерките на Съюза за
финансова подкрепа, предоставяна от
бюджета с цел реализиране на една или
повече конкретни цели на политиките
на Съюза. Тези инструменти могат да
бъдат под формата на капиталови или
квазикапиталови инвестиции, заеми или
гаранции, възстановяеми аванси или
други инструменти за поделяне на
риска, като по целесъобразност могат да
бъдат комбинирани с други форми на
финансова подкрепа или със средства
под споделено изпълнение или средства
от ЕФР;

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
29а. „безвъзмездни средства“
означава преки финансови помощи,
отпускани безвъзмездно от бюджета
на Съюза в режим на пряко, споделено
или непряко изпълнение;
Обосновка

Преместена от член 174, параграф 2 с цел последователност: всички определения
следва да се включат в член 2.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 31 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
31a. „вноски в натура“ означава
нефинансови ресурси, предоставени
безвъзмездно от трети страни на
бенефициер, включително работа на
доброволци, използване на оборудване,
доставки, помещения за провеждане
на срещи и услуги;
Обосновка

Възстановява се член 183, параграф 2 от правилата за прилагане на Финансовия
регламент, който не беше включен от Комисията.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 34
Текст, предложен от Комисията

Изменение

34.
„заем“ означава споразумение,
което задължава заемодателя да
предостави на заемополучателя
договорена парична сума за договорен
срок и според което заемополучателят е
длъжен да изплати тази сума в

34.
„заем“ означава споразумение,
което задължава заемодателя да
предостави на заемополучателя
договорена парична сума за договорен
срок и според което заемополучателят е
длъжен да изплати тази сума в
договорения срок; тези заеми може да
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договорения срок;

бъдат под формата на възстановяем
аванс;
Обосновка

В съответствие с изменението на докладчика на член 2, параграф 1 – точка 46а
(нова).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38
Текст, предложен от Комисията

Изменение

38.
„мултиплициращ ефект“
означава размера на инвестициите,
направени от допустимите крайни
получатели, разделен на размера на
финансовия принос на Съюза;

38.
„мултиплициращ ефект“
означава размерът на привлечения
частен капитал, разделен на размера
на финансовия принос на Съюза;

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
38а. „крайни продукти и услуги“
означава конкретният измерим и
желан краен резултат от проект,
който се определя предварително и
от постигането на който зависи
възстановяването на разходите,
направени от даден бенефициер;
Обосновка

В своето становище (№ 1/2017) Европейската сметна палата препоръчва
включването във финансовите правила на определение за „крайни продукти и услуги“
(точка 148 от становището). Предложените финансови правила и секторните
регламенти са насочени към засилване на акцента върху резултатите и крайните
продукти и услуги. От скорошни одитни резултати обаче става ясно, че са налице
съществени разлики в използването на „крайни продукти и услуги“ в дейностите на
Комисията (становище на Европейската сметна палата № 1/2017, точка 147),
следователно определението на понятието следва да бъде рационализирано.
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Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 46 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
46а. „възстановяем аванс“ означава
заем за проект, който се изплаща на
един или повече траншове, като
условията за възстановяване зависят
от крайния резултат на проекта;
Обосновка

Определението е заимствано от съобщението на Комисията, озаглавено „Рамка за
държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации“ (2014/C 198/01). За
възстановяемите аванси липсва определение във Финансовия регламент, което би
могло да създаде правен вакуум, като се има предвид определението и употребата на
понятието в съобщенията относно държавната помощ на ЕС.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 49 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
49a. „резултати“ означава
постигането на определено
изпълнение, измерено спрямо
предварително определени ключови
цели или чрез показатели за
изпълнението, от които зависи
възстановяването на разходите,
направени от даден бенефициер;
Обосновка

В своето становище (№ 1/2017) Европейската сметна палата препоръчва
включването във финансовите правила на определение за „резултати“ (точка 148).
Предложените финансови правила и секторните регламенти са насочени към
засилване на акцента върху резултатите и крайните продукти и услуги. От скорошни
одитни резултати обаче става ясно, че са налице съществени разлики в използването
на „резултати“ в дейностите на Комисията (становище на Европейската сметна
палата № 1/2017, точка 147), следователно определението на понятието следва да
бъде рационализирано.
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Изменение 72
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 51 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
51а. „добро финансово управление“
означава принцип на икономично и
ефикасно изпълнение на бюджета на
Съюза при спазване на
законосъобразността и редовността;

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 60 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
60а. „доброволец“ означава лице,
извършващо неплатена
незадължителна дейност в полза на
организация с нестопанска цел.

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Личните данни, събирани по силата на
настоящия регламент, се обработват в
съответствие с Директива 95/46/ЕО (28)
и Регламент (ЕО) № 45/2001.Всеки
кандидат или оферент в рамките на
процедура за възлагане на поръчка,
заявител в рамките на процедура за
отпускане на безвъзмездни средства,
експерт в рамките на процедура за
подбор на експерти, заявител в конкурс
за награди или субект или лице,
участващи в процедура за изпълнение
на средства на Съюза в съответствие с
член 61, параграф 1, буква в), както и
всеки бенефициер, изпълнител, външен

Личните данни, събирани по силата на
настоящия регламент, се обработват в
съответствие с регламенти (ЕО)
№ 45/2001 и (ЕС) 2016/679.Всеки
кандидат или оферент в рамките на
процедура за възлагане на поръчка,
заявител в рамките на процедура за
отпускане на безвъзмездни средства,
експерт в рамките на процедура за
подбор на експерти, заявител в конкурс
за награди или субект или лице,
участващи в процедура за изпълнение
на средства на Съюза в съответствие с
член 61, параграф 1, буква в), както и
всеки бенефициер, изпълнител, външен
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експерт, получаващ възнаграждение,
или всяко лице или всеки субект, които
получават награди или изпълняват
средства на Съюза съгласно член 61,
параграф 1, буква в), се уведомяват за
това.

експерт, получаващ възнаграждение,
или всяко лице или всеки субект, които
получават награди или изпълняват
средства на Съюза съгласно член 61,
параграф 1, буква в), се уведомяват за
това.

_________________
28

ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Не се поема задължение за
разходи, нито се разрешават разходи,
които надвишават разрешените
бюджетни кредити.

2.
Не се поема задължение за
разходи, нито се разрешават разходи,
които надвишават разрешените
бюджетни кредити, с изключение на
разходи, произтичащи от пасиви за
финансови инструменти, разходи от
целеви приходи и разходи за
недвижими имоти.
Обосновка

В представения от Комисията документ в три колони се посочват тези изключения.
Докладчиците считат, че ако тези изключения съществуват на практика, те следва
да бъдат изрично посочени в регламента за целите на прозрачността.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4а.
По отношение на
едногодишните бюджетни кредити
може да се прави разлика между
планирани и непланирани преноси.
Определението и отчитането на
тези категории се установяват с
насоки от Комисията в
сътрудничество с Европейския
парламент, Съвета и Сметната
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палата.

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отмяна на бюджетни кредити

Анулиране на бюджетни кредити
вследствие на отмяна
Обосновка

Настоящото изменение не променя съдържанието, а просто пояснява
терминологията. С цел придаване на възможно най-голяма разбираемост на текста
анулирането на бюджетни кредити следва винаги ясно да се разграничава от
отмяната на бюджетни кредити, като последната означава анулиране на заделянето
на бюджетни кредити (= корекция на поемането на предходни бюджетни
задължения). Тази обосновка се прилага и за следващите изменения на докладчиците
на членове 13 и 14.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Когато бюджетни кредити
бъдат отменени през финансова
година след тази, през която за тези
бюджетни кредити са поети
задължения, поради пълно или
частично неизпълнение на дейностите,
за които те са били заделени,
съответните бюджетни кредити се
анулират, освен когато в параграф 3 и
член 14 е предвидено друго.

1.
Когато поемането на бюджетни
задължения бъде анулирано в
съответствие с член 112 през
финансова година след тази, през която
е поето задължението, поради
пълното или частичното
неизпълнение на дейностите, за които
бюджетните кредити са били
заделени, бюджетните кредити,
които съответстват на тези
отменяния на бюджетни кредити,
също се анулират, освен когато в член
14 е предвидено друго.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от
докладчиците. Позоваването на параграф 3 е излишно, тъй като в член 14 вече се
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посочва Регламент (ЕС) № 1303/2013. Следователно то се заличава с цел постигане на
яснота.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Що се отнася до сумите, за
които трябва да бъдат поети
задължения до 31 март в съответствие с
член 12, параграф 2 и за които
съответните бюджетни кредити са
отменени след 31 март, тези суми се
анулират.

2.
Когато за сумите са поети
задължения до 31 март на година n+1 в
съответствие с член 12, параграф 2,
буква а), но те са отменени след този
срок, съответните бюджетни
кредити се анулират.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от
докладчиците.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Бюджетните кредити,
посочени в Регламент (ЕС) №
1303/2013, се отменят автоматично в
съответствие с посочения регламент.

3.
Що се отнася до разходните
операции, които са уредени в
Регламент (ЕС) № 1303/2013,
отменянията на бюджетни кредити
се извършват автоматично в
съответствие с посочения регламент.
Обосновка

Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от
докладчиците. Възможно е да е по-подходящо включването на този параграф в член
112 („Срокове за задълженията“).
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Бюджетните кредити,
посочени в Регламент (ЕС) № 514/2014,
се отменят автоматично в
съответствие с посочения регламент.

4.
Що се отнася до разходните
операции, които са уредени в
Регламент (ЕС) № 514/2014,
отменянията на бюджетни кредити
се извършват автоматично в
съответствие с посочения регламент.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от
докладчиците. Възможно е да е по-подходящо включването на този параграф в член
112 („Срокове за задълженията“).
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Параграфи 1, 2 и 3 от
настоящия член не се прилагат по
отношение на външните целеви приходи
по член 20, параграф 2.

5.
Настоящият член не се
прилага по отношение на външните
целеви приходи по член 20, параграф 2.

Обосновка
Опростяване. Без промяна в смисъла.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 14 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Повторно предоставяне на отменени
бюджетни кредити

Повторно предоставяне на бюджетни
кредити, съответстващи на
отменянията на бюджетни кредити
Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).
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Изменение 84
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отменените бюджетни кредити,
посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013
и Регламент (ЕС) № 223/201431, могат да
бъдат предоставени отново в случай на
явна грешка, която се дължи само на
Комисията.

Бюджетните кредити,
съответстващи на отменянията на
бюджетни кредити, посочени в
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
Регламент (ЕС) № 223/201431, могат да
бъдат предоставени отново в случай на
явна грешка, която се дължи само на
Комисията.

__________________

__________________

Регламент (ЕС) № 223/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за
европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014
г., стр. 1).

31

Регламент (ЕС) № 223/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за
европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014
г., стр. 1).

31

Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Отменените бюджетни кредити
се предоставят отново в случай на:

2.
Бюджетните кредити,
съответстващи на отменянията на
бюджетни кредити, се предоставят
отново в случай на:

Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
отмяна на бюджетни кредити
по програма съгласно правилата за
използване на резерва за изпълнение,
създаден с член 20 от Регламент (ЕС) №
1303/2013;

а)
отмяна по програма съгласно
правилата за използване на резерва за
изпълнение, създаден с член 20 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;

Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
отмяна на бюджетни кредити
по програма, предназначена за
специален финансов инструмент в полза
на МСП, след прекратяване на
участието на държава членка във
финансовия инструмент съгласно член
39, параграф 2, седма алинея от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

б)
отмяна по програма,
предназначена за специален финансов
инструмент в полза на МСП, след
прекратяване на участието на държава
членка във финансовия инструмент
съгласно член 39, параграф 2, седма
алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат разпоредбите на
параграфи 1 и 2, бюджетните кредити,
отменени през годината n-2, се
предоставят отново на резерва на
Европейския съюз за кризи в рамките на
бюджетната процедура за годината n.

Без да се засягат разпоредбите на
параграфи 1 и 2, бюджетните кредити
от година n-2, съответстващи на
отменянията на бюджетни кредити
през годината n, се предоставят отново
на резерва на Европейския съюз за
кризи в рамките на бюджетната
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процедура за годината n.
Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Бюджетните кредити за поети
задължения, съответстващи на размера
на отменените бюджетни кредити в
резултат на пълно или частично
неизпълнение на съответните
научноизследователски проекти, също
могат да бъдат предоставени отново на
научноизследователската програма, по
линия на която се изпълняват проектите,
или на следващата програма в рамките
на годишната бюджетна процедура.

4.
Бюджетните кредити за поети
задължения, съответстващи на размера
на извършените отменяния на
бюджетни кредити в резултат на пълно
или частично неизпълнение на
съответните научноизследователски
проекти, също могат да бъдат
предоставени отново на
научноизследователската програма, по
линия на която се изпълняват проектите,
или на следващата програма в рамките
на годишната бюджетна процедура.

Обосновка
Вж. член 13 (заглавие).
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че съображения за
непрекъснатост на дейностите на Съюза
го налагат, Съветът, като действа с
квалифицирано мнозинство по
предложение на Комисията, може да
разреши разходи, които надвишават
една временна сума от една дванадесета,
но не надвишават общия размер на
четири временни суми от една
дванадесета, като се изключи

В случай че съображения за
непрекъснатост на дейностите на Съюза
го налагат, Съветът, като действа с
квалифицирано мнозинство по
предложение на Комисията, може да
разреши разходи, които надвишават
една временна сума от една дванадесета,
но не надвишават общия размер на
четири временни суми от една
дванадесета, освен в надлежно
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обосновани случаи, както за поетите
задължения, така и за плащанията в
допълнение към автоматично
предоставените суми в съответствие с
параграфи 1 и 2. Той изпраща без
забавяне решението за разрешаване на
Европейския парламент.

автоматично предоставената сума
от една дванадесета, освен в надлежно
обосновани случаи, както за поетите
задължения, така и за плащанията в
допълнение към автоматично
предоставените суми в съответствие с
параграфи 1 и 2. Той изпраща без
забавяне решението за разрешаване на
Европейския парламент.

Обосновка
Докладчиците препоръчват връщането на формулировката, съдържаща се в
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (разрешаване само на четири временни суми от
една дванадесета).
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
финансовите вноски от
държавите членки, трети държави и
органи, които не са създадени по силата
на ДФЕС и Договора за Евратом, за
някои дейности или програми,
финансирани от Съюза, както и за
допълнителни програми за научни
изследвания и технологично развитие,
които финансови вноски се управляват
от Комисията от тяхно име;

а)
специални допълнителни
финансови вноски от държавите
членки, трети държави и органи, които
не са създадени по силата на ДФЕС и
Договора за Евратом, за някои дейности
или програми, финансирани от Съюза,
както и за допълнителни програми за
научни изследвания и технологично
развитие, които финансови вноски се
управляват от Комисията от тяхно име;

Обосновка
Пояснение, което цели да подчертае, че „нормалните“ финансови вноски от
държавите членки не съставляват външни целеви приходи.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ж a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
жа)
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членки, които не отговарят на
изискванията на коригиращия
механизъм за разпределение,
установен с Регламент (ЕС)
№ 604/2013.

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Въз основа на специфични
вътрешни правила институциите и
органите на Съюза могат по изключение
да приемат корпоративно спонсориране
в натура, при условие че:

2.
Въз основа на специфични
вътрешни правила, които се
публикуват на техните съответни
уебсайтове, институциите и органите
на Съюза могат по изключение да
приемат корпоративно спонсориране в
натура, при условие че:

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква a а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)
всички данни, свързани със
спонсорирането и спонсорите, се
публикуват, що се отнася до
прозрачността;

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Всяка институция, различна от
Комисията, може, в рамките на своя
раздел от бюджета, да прави трансфери
в рамките на статии и в рамките на
всяка глава, без да информира
предварително Европейския

4.
Всяка институция, различна от
Комисията, може, в рамките на своя
раздел от бюджета, да прави трансфери
в рамките на статии, без да информира
предварително Европейския парламент
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и Съвета.

парламент и Съвета. Тя може също
така да прави трансфери от една
глава в друга глава от същия дял до
максимален общ размер от 10 % от
бюджетните кредити за годината,
записани в реда, от който се прави
трансферът, без да информира
предварително Европейския парламент
и Съвета.

Обосновка
Докладчиците предлагат да не се отслабват допълнително прерогативите на
бюджетния орган и следователно да се запази разпоредбата, която понастоящем е в
сила (отмяна на промените, предложени от Комисията).
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
по отношение на оперативните
разходи — да прехвърля бюджетни
кредити между глави в рамките на един
и същи дял или между различни
дялове, обхванати от един и същи
основен акт, включително главите за
административна подкрепа, до
максимален общ размер от 10 % от
бюджетните кредити за годината,
записани в реда, от който се прави
трансферът;

в)
по отношение на оперативните
разходи – да прехвърля бюджетни
кредити между глави в рамките на един
и същи дял, до максимален общ размер
от 10% от бюджетните кредити за
годината, записани в реда, от който се
прави трансферът;

Обосновка
Въпреки положителното становище на Сметната палата относно тази промяна,
предложена от Комисията, докладчиците считат, че тя би навредила на
прозрачността и не я разглеждат като въпрос, свързан с гъвкавостта. Правата на
бюджетния орган не следва да бъдат допълнително отслабени.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
по отношение на фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз
(ФСЕС) — да прехвърля бюджетни
кредити от резерва към реда, след
като Парламентът и Съветът
приемат решението за мобилизиране
на средства от фонда;

заличава се

Обосновка
Контролът от страна на бюджетния орган следва да се запази.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на параграф 1, буква в) се
разрешават самостоятелните
трансфери от редовете за
административна подкрепа към
съответните редове за оперативни
разходи.

заличава се

(Вж. обосновката към изменението на член 28, параграф 1, буква в).)
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да представя на
Европейския парламент и на Съвета
предложения за трансфери на бюджетни
кредити за плащания към фондовете,
управлявани под режим споделено
изпълнение, с изключение на ЕФГЗ, до
10 януари на следващата финансова
година. Трансферът на бюджетни
кредити за плащания може да бъде
направен от всяка позиция в бюджета.

Комисията може да представя на
Европейския парламент и на Съвета
предложения за трансфери на бюджетни
кредити за плащания към фондовете,
управлявани под режим споделено
изпълнение, с изключение на ЕФГЗ, до
10 януари на следващата финансова
година. Трансферът на бюджетни
кредити за плащания може да бъде
направен от всяка позиция в бюджета.
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Шестседмичният срок, посочен в
параграф 3, се съкращава на три
седмици.
Обосновка
Съкращаването на срока за обсъждане, предложен в съобщението на Комисията, е
несъвместимо с вътрешните процедури на ЕП и на комисията по бюджети.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Шестседмичният срок, посочен в
параграф 4, се съкращава на три
седмици.

заличава се

Изменение 101
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Предложението за трансфер се
одобрява, ако в шестседмичния срок се
реализира някой от следните случаи:

6.
Предложението за трансфер се
одобрява, ако в шестседмичния срок
нито Европейският парламент, нито
Съветът вземат решение за неговото
изменение или отхвърляне.

Обосновка
Опростяване. Без промяна по същество.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
Европейският парламент и
Съветът одобрят предложението за
RR\1127745BG.docx
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трансфер;
Обосновка
Опростяване. Вж. по-горе.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
предложението за трансфер
бъде одобрено или от Европейския
парламент, или от Съвета, а другата
институция се въздържи от
действие;

заличава се

Обосновка
Опростяване. Вж. по-горе.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
Европейският парламент и
Съветът се въздържат от действие
или не вземат решение за изменение
или отхвърляне на предложението за
трансфер.

заличава се

Обосновка
Опростяване. Вж. по-горе.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 7 – буква а
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
трансферът представлява помалко от 10 % от бюджетните кредити
по реда, от който се прави трансферът,
или не надвишава 5 000 000 EUR;

а)
трансферът представлява помалко от 10% от бюджетните кредити
по реда, от който се прави трансферът, и
не надвишава 5 000 000 EUR;
Обосновка

Предложението на Комисията би довело до намаляване на текущия контрол от
страна на бюджетния орган върху трансферите, тъй като би съкратило
предоставения срок за контрол от шест на три седмици за някои трансфери, които
надвишават 5 000 000 EUR.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Параграф 1 не се прилага по
отношение на вътрешните целеви
приходи, когато няма установени
нужди, позволяващи тези приходи да
бъдат използвани за целта, за която са
предназначени.

3.
Параграф 1 не се прилага по
отношение на вътрешните целеви
приходи, когато няма установени
нужди, позволяващи тези приходи да
бъдат използвани за целта, за която са
предназначени. В такива случаи се
прилага процедурата, предвидена в
член 29.
Обосновка

Докладчиците подкрепят допълнителната гъвкавост по отношение на вътрешните
целеви приходи, за които няма установени потребности. В тези случаи обаче следва
да се прилагат правилата за несамостоятелни трансфери.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Трансферите от резерва за
Европейския фонд за приспособяване
към глобализацията се считат за
RR\1127745BG.docx
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одобрени от Европейския парламент
и от Съвета след приемането на
решението за мобилизиране на
средства от този фонд.
Обосновка
Контролът от страна на бюджетния орган следва да се запази.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Бюджетните кредити
съблюдават принципа на добро
финансово управление и следователно
се изпълняват в съответствие със
следните принципи:

1.
Бюджетните кредити се
използват и бюджетът на Съюза се
изпълнява в съответствие с принципа
на добро финансово управление и
следователно се съблюдават следните
принципи:

Изменение 109
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
постиженията се съобщават на
Европейския парламент и на Съвета в
съответствие с член 39, параграф 3,
буква з) и член 239, параграф 1, буква
б), подточка ii).

в)
напредъкът по постигането на
тези цели, както и проблемите във
връзка с постигането им се съобщават
на Европейския парламент и на Съвета в
съответствие с член 39, параграф 3,
буква з) и член 239, параграф 1, буква
б), подточка ii).

Изменение 110
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2а.
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Целите, посочени в параграфи
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1 и 2, са специфични, измерими,
постижими, релевантни и
навременни. Показателите за
изпълнението, използвани за
наблюдение на тяхното постигане, се
определят на нивото на дейността и
обхващат всички сектори.
Обосновка
Докладчиците считат, че „интелигентните цели“ от действащата версия на
Финансовия регламент все още са релевантни и следва да бъдат възстановени в
предложението на Комисията.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Програмите и дейностите, по
които се правят значителни разходи, се
подлагат на предварителна и
ретроспективна оценка („оценка“),
които са пропорционални на целите и на
разходите.

1.
Програмите и дейностите, по
които се правят значителни разходи на
мобилизирани средства в размер над
5 000 000 EUR, се подлагат на оценка
на въздействието и последваща
оценка („оценка“), които са
пропорционални на целите и на
разходите.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 32, параграф 3.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Предварителните оценки,
подпомагащи подготвянето на
програмите и дейностите, се основават
на доказателства за качеството на
изпълнението на съответните програми
или дейности и идентифицират и
анализират проблемите, които трябва да

2.
Оценките на въздействието,
подпомагащи подготвянето на
програмите и дейностите, се основават
на доказателства за качеството на
изпълнението на съответните програми
или дейности и идентифицират и
анализират проблемите, които трябва да
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бъдат решени, европейската добавена
стойност, целите, очакваните ефекти от
различните варианти и мерките за
мониторинг и оценка.

бъдат решени, европейската добавена
стойност, целите, наличните варианти
на политики, включително
рисковете, свързани с тях, очакваните
ефекти от различните варианти, особено
всякакъв вид икономическо, социално
и екологично въздействие, и мерките за
мониторинг и оценка, необходими за
измерването им, най-подходящия
метод за изпълнение на
предпочитания(те) вариант(и),
вътрешната съгласуваност и
връзките с други съответни
инструменти, обема на бюджетните
кредити, човешките ресурси и други
административни разходи,
подлежащи на разпределение, като се
отчитат надлежно ефективността
на разходите и поуките, извлечени от
миналото.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 32, параграф 3.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Ретроспективните оценки
оценяват качеството на изпълнението на
програмата или дейността, включително
аспекти като ефективността,
ефикасността, съгласуваността,
уместността и европейската добавена
стойност. Те се извършват периодично и
своевременно, за да могат
констатациите да бъдат взети предвид
при предварителните оценки,
подпомагащи подготвянето на
съответните програми и дейности.

3.
Последващите оценки оценяват
качеството на изпълнението на
програмата или дейността, включително
аспекти като ефективността,
ефикасността, икономичността,
съгласуваността, уместността и
европейската добавена стойност. По
този начин те отчитат крайния
резултат от наблюдението на
показателите за изпълнението,
както е посочено в член 31, параграф
2. Те се извършват периодично, поне на
всеки шест години за програмите и
дейностите, предполагащи
значителни разходи, и своевременно,
за да може констатациите да бъдат
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взети предвид при оценките на
въздействието, подпомагащи
подготвянето на съответните програми
и дейности.
Обосновка
Добавен текст към изменение 34. Терминологията за оценките следва да бъде
приведена в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април
2016 г. за по-добро законотворчество и с насоките за по-добро регулиране. Освен това
е включена отново формулировката от член 18 от настоящите правила за
прилагането във връзка с програмите и дейностите, предполагащи значителни
разходи.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко предложение или инициатива,
които са представени на законодателния
орган от Комисията, от върховния
представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на
сигурност („върховен представител“)
или от държава членка и които могат да
имат отражение върху бюджета,
включително промени в броя на
длъжностите, се придружават от
финансова обосновка и от
предварителна оценка съгласно член
32.

Всяко предложение или инициатива,
които са представени на законодателния
орган от Комисията, от върховния
представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на
сигурност („върховен представител“)
или от държава членка и които могат да
имат отражение върху бюджета,
включително промени в броя на
длъжностите, се придружават от
финансова обосновка и от оценка на
въздействието съгласно член 32.

Обосновка
Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на многогодишни операции
RR\1127745BG.docx
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финансовата обосновка съдържа
предвидимия график на годишните
нужди от гледна точка на бюджетните
кредити и на длъжностите, включително
за външния персонал, както и оценка на
финансовото им въздействие в
средносрочен план.

финансовата обосновка съдържа
предвидимия график на годишните
нужди от гледна точка на бюджетните
кредити и на длъжностите, включително
за външния персонал, както и оценка на
финансовото им въздействие в
средносрочен и дългосрочен план.

Изменение 116
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква a а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аa)
постигане на целите за
качеството на изпълнението,
посочени в член 31, параграф 2;

Изменение 117
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
процедури за наблюдение на
ефективността и ефикасността и за
предприемане на действия във връзка
с установените слабости и
изключения във вътрешния контрол;

д)
процедури за наблюдение на
ефективността и ефикасността;

Обосновка
Предприемането на последващи действия във връзка с установените слабости на
вътрешния контрол представлява важен аспект и впоследствие следва да бъде
разгледано в отделна точка – вж. следващите по-долу изменения на докладчиците.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – буква д a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
да)
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процедури за проследяване на
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установените слабости и изключения
във вътрешния контрол.
Обосновка
Вж. буква д) по-горе.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетите се публикуват в срок от три
месеца от датата, на която са обявени за
окончателно приети.

Бюджетите се публикуват на един от
официалните езици на Съюза в срок от
четири седмици от датата, на която са
обявени за окончателно приети, докато
другите езикови версии ще бъдат
публикувани в срок от два месеца от
датата, на която бюджетите са
обявени за окончателно приети.

Изменение 120
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията за получателите на
средства на Съюза, изпълнявани в
рамките на пряко изпълнение, се
публикува на интернет сайт на
институциите на Съюза не по-късно от
30 юни на годината, следваща
финансовата година, през която за
средствата са поети правни задължения.

Информацията за получателите на
средства на Съюза, изпълнявани в
рамките на пряко изпълнение, се
публикува на интернет сайт на
институциите на Съюза и в Системата
за финансова прозрачност не по-късно
от 30 юни на годината, следваща
финансовата година, през която за
средствата са поети правни задължения.

Изменение 121
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
С помощта на държавите
членки Комисията предоставя по
подходящ начин и своевременно
информацията за получателите и за
естеството и целта на мярката,
финансирана от бюджета, когато
бюджетът се изпълнява в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква б).
Задължението, посочено в първа
алинея, се прилага и за местни органи,
когато те изпълняват бюджета на
Съюза.
Информацията за получателите на
средства на Съюза, изпълнявани в
рамките на споделено изпълнение, се
публикува на интернет сайт на
институциите на Съюза не по-късно
от 30 юни на годината, следваща
финансовата година, през която за
средствата са поети правни
задължения.
Информацията по първа алинея се
предоставя при надлежно спазване на
изискванията за поверителност и
сигурност, и по-специално за защита
на личните данни, и включва
следното:
а)

името на получателя;

б)
местонахождението на
получателя;
в)
сумата, за която е поето
правно задължение;
г)
естеството и целта на
мярката.
За целите на четвърта алинея, буква
б) думата „местонахождение“
означава:
i)
адресът на получателя, когато
получателят е юридическо лице;
ii)
регионът от ниво NUTS 2,
когато получателят е физическо
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лице.
Тази информация се публикува само за
наградите, безвъзмездните средства и
договорите, които са присъдени,
отпуснати или възложени след
провеждането на конкурси, процедури
за отпускане на безвъзмездни
средства или процедури за възлагане
на обществени поръчки, както и за
експертите, избрани в съответствие
с член 230, параграф 2.
Информацията не се публикува за:
i)
помощта за образование,
изплатена на физически лица, и друга
пряка помощ, изплатена на найнуждаещи се физически лица,
посочени в член 185, параграф 4, буква
б);
ii)
договорите с много ниска
стойност, възложени на експерти,
избрани в съответствие с член 230,
параграф 2, както и за договорите с
много ниска стойност, която е под
сумата, посочена в точка 14.4 от
приложението.
Интернет сайтът на институциите
на Съюза съдържа поне препратка
към адреса на уебсайта, на който
информацията може да бъде
намерена, ако не е публикувана
директно на предназначеното за нея
място на интернет сайта на
институциите на Съюза.
Когато става въпрос за физически
лица, се публикуват само името и
местонахождението на получателя,
размерът на средствата, за които е
поето правно задължение, и целта на
мярката. Оповестяването на тези
данни се основава на съответните
критерии, като периодичността на
мярката или нейния вид или значение.
Що се отнася до личните данни,
информацията се заличава две години
след края на финансовата година, през
която е поето правно задължение за
средствата. Същото се отнася и за
RR\1127745BG.docx
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личните данни на юридическите
лица, за които официалното
наименование посочва
самоличността на едно или повече
физически лица.
Публикуването се отменя, ако такова
оповестяване може да застраши
правата и свободите на засегнатите
лица, защитени с Хартата на
основните права на Европейския съюз,
или да навреди на търговските
интереси на получателите.

Изменение 122
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията за крайните получатели
на средства, предоставени чрез
финансови инструменти, които
получават подкрепа от бюджета на
Съюза на стойност под 500 000 EUR, се
ограничава до статистически данни,
агрегирани в съответствие с
приложимите критерии, като
географското положение,
икономическата типология на
получателите, вида на получената
подкрепа и областта на политиката на
Съюза, в която тази подкрепа е
предоставена.

Информацията за крайните получатели
на средства, предоставени чрез
финансови инструменти, които
получават подкрепа от бюджета на
Съюза на стойност под 200 000 EUR, се
ограничава до статистически данни,
агрегирани в съответствие с
приложимите критерии, като
географското положение,
икономическата типология на
получателите, вида на получената
подкрепа и областта на политиката на
Съюза, в която тази подкрепа е
предоставена.

Изменение 123
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5а.
Посочените в настоящия член
публикации са достъпни на единен
уебсайт, за който отговаря
Комисията.
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Изменение 124
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Преди да представи
проектобюджета, Комисията
извършва консултация с гражданите.
Обосновка

Съдокладчиците приветстват идеята за по-голяма ангажираност на гражданите,
както предлага Комисията в член 54, параграф 3, и считат, че това следва да важи и
за изготвянето на годишния бюджет.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква б – подточка iii
Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)
броя на щатните длъжности,
които са били реално заети в началото
на годината, през която се представя
проектобюджетът, като се посочва
тяхното разпределение по степени и по
административни звена;

iii)
броя на щатните длъжности,
които са били реално заети в началото
на годината, през която се представя
проектобюджетът, като се посочва
тяхното разпределение по степени, по
административни звена и по пол;

Изменение 126
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква з – подточка iii
Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)
актуализации по отношение на
постигането на целите на програмата;

iii)
актуализации по отношение на
постигането на целите на програмата,
посочени в член 31;

Изменение 127
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3а.
сравнителна таблица с
проектобюджета на Комисията за
другите институции и
първоначалните прогнози на другите
институции, които те са изпратили
до Комисията;
Обосновка

С това изменение се цели задължаването на Комисията да включва в предложението
си за бюджета първоначалния бюджет, приет от отделните институции, така че
едностранните промени от страна на Комисията да бъдат видни и прозрачни.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 1 – буква и
Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)
общият размер на провизиите за
рискове и задължения, както и всяка
информация за експозицията на
финансов риск на Съюза;

и)
общият размер на провизиите за
рискове и задължения, както и всяка
информация за експозицията на
финансов риск на Съюза, включително
условните пасиви;

Изменение 129
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 1 – буква к
Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)
качеството на изпълнението на
финансовия инструмент, включително
извършените инвестиции, целевият
ефект на ливъридж и постигнатият
ефект на ливъридж;
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к)
качеството на изпълнението на
финансовия инструмент, включително
извършените инвестиции, целевият
ефект на ливъридж, постигнатият ефект
на ливъридж и размерът на
привлечения до момента частен
капитал;
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Изменение 130
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този работен документ съдържа и
преглед на административните разходи,
произтичащи от такси за управление и
други финансови и оперативни разходи,
плащани за управлението на финансови
инструменти, общо, по управляващи
страни и по управлявани финансови
инструменти.

Този работен документ съдържа и
конкретна информация за десетте
финансови инструмента с най-слабо
изпълнение, а така също и преглед на
административните разходи,
произтичащи от такси за управление и
други финансови и оперативни разходи,
плащани за управлението на финансови
инструменти общо, по управляващи
страни и по управлявани финансови
инструменти.

Изменение 131
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза, тя
прилага към проектобюджета работен
документ относно дейностите,
подпомагани от доверителните
фондове на Съюза, и относно тяхното
изпълнение и неговото качество.

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза за
външни дейности, тя прилага към
проектобюджета подробен работен
документ относно дейностите,
подпомагани от тези доверителни
фондове, относно изпълнението им,
резултатите им, разходите за
управлението им, вноските, различни
от тези от Съюза, и предварителна
оценка относно начина на изпълнение
на условията, предвидени в член 227,
параграф 3. Работният документ
също така посочва как тези дейности
са допринесли за целите, определени в
основния акт на инструмента, от
който е предоставена вноската на
Съюза за доверителните фондове.

Обосновка
Вж. обосновката на измененията на член 227.
RR\1127745BG.docx
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Изменение 132
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 9 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.
В работния документ по
параграф 6 се посочват също:

9.
В работния документ по
параграф 8 се посочват също:
Обосновка

Поправка.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Освен при наличие на надлежно
обосновани извънредни обстоятелства,
Комисията представя едновременно на
Европейския парламент и на Съвета
своите проекти на коригиращи бюджети
най-късно до 15 октомври на всяка
финансова година. Тя може да прилага
становище към исканията за
коригиращи бюджети от останалите
институции.

3.
Освен при наличие на надлежно
обосновани извънредни обстоятелства,
Комисията представя едновременно на
Европейския парламент и на Съвета
своите проекти на коригиращи бюджети
най-късно до 1 септември на всяка
финансова година. Тя може да прилага
становище към исканията за
коригиращи бюджети от останалите
институции.

Обосновка
Възстановява се предходният срок от член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетният раздел за Комисията може
да включва отрицателен резерв, който

Бюджетният раздел за Комисията може
да включва отрицателен резерв, който
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не може да надхвърля 400 000 000 EUR.
Този резерв, който се записва в отделен
дял, съдържа единствено бюджетни
кредити за плащания.

не може да надхвърля 200 000 000 EUR.
Този резерв, който се записва в отделен
дял, съдържа единствено бюджетни
кредити за плащания.

Обосновка
Възстановява се предходната сума от член 47 от Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 съгласно предложението на ЕСП (вж. точка 53 от Становище № 1/2017).
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – подточка v а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
va)
всички приходи и разходи по
съответния Европейски фонд за
развитие, вписани в отделна
бюджетна функция в рамките на
раздела, отнасящ се за Комисията;
Обосновка

Включване на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – подточка vi
Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)
подходящи забележки за всяко
подразделение съгласно член 45,
параграф 1. В бюджетните забележки се
посочват основният акт, когато има
такъв, както и всички подходящи
обяснения във връзка с характера и
предназначението на бюджетните
кредити;

vi)
подходящи забележки за всяко
подразделение съгласно член 45,
параграф 1, включително
подчертаните допълнителни
забележки, гласувани от Европейския
парламент и от Съвета. В
бюджетните забележки се посочват
основният акт, когато има такъв, както и
всички подходящи обяснения във
връзка с характера и предназначението
на бюджетните кредити;
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Обосновка
Изменението има за цел да се предотвратят ситуации, при които резултатът от
тристранните срещи във връзка с бюджета не е подходящо отразен в забележките в
окончателния бюджет, какъвто е бил случаят в миналото.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква а – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на бюджетните кредити
за пилотните проекти не може да
надхвърля 40 000 000 EUR за всяка
финансова година;

Общият размер на бюджетните кредити
за пилотните проекти не може да
надхвърля 40 000 000 EUR за всяка
финансова година, без да се включват
пилотните проекти, предложени от
Комисията и приети от Европейския
парламент и от Съвета;

Обосновка
Пилотните проекти и подготвителните действия, предложени от Комисията, не
следва да са обхванати от прага, определен във Финансовия регламент.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква б – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на бюджетните кредити
за нови подготвителни действия по тази
буква не може да надхвърля 50 000 000
EUR за всяка финансова година, а
общият размер на бюджетните кредити,
действително заделени за
подготвителни действия, не може да
надхвърля 100 000 000 EUR;

Общият размер на бюджетните кредити
за нови подготвителни действия по тази
буква не може да надхвърля 50 000 000
EUR за всяка финансова година, а
общият размер на бюджетните кредити,
действително заделени за
подготвителни действия, не може да
надхвърля 100 000 000 EUR; Този
размер не включва подготвителните
действия, предложени от Комисията
и приети от Европейския парламент
и от Съвета.
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Обосновка
Пилотните проекти и подготвителните действия, предложени от Комисията, не
следва да са обхванати от прага, определен във Финансовия регламент.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Комисията предоставя на
останалите институции необходимите
правомощия за изпълнение на
разделите от бюджета, които се отнасят
до тях.

1.
Останалите институции
отговарят за изпълнението на
разделите от бюджета, които се отнасят
до тях.

Обосновка
Пояснение – понастоящем не съществува решение на Комисията, което да
предоставя подобни правомощия.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Комисията може да сключва
споразумения с другите институции
на Съюза, за да се улесни изпълнението
на бюджетните кредити, и по-специално
административни споразумения,
уреждащи предоставянето на услуги,
доставката на продукти, извършването
на строителни работи и изпълнението на
договори за недвижими имоти.

2.
Институциите на Съюза
могат да сключват споразумения
помежду си, за да се улесни
изпълнението на бюджетните кредити, и
по-специално административни
споразумения, уреждащи
предоставянето на услуги, доставката на
продукти, извършването на строителни
работи и изпълнението на договори за
недвижими имоти.

Изменение 141
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Такива междуведомствени
споразумения могат също да бъдат
договаряни между службите на
институциите на Съюза, органите на
Съюза, европейските служби, органите
и лицата, на които е възложено
изпълнението на конкретни дейности в
областта на ОВППС по силата на дял V
от ДЕС, и Службата на генералния
секретар на Управителния съвет на
европейските училища. Тези
споразумения позволят
възстановяването на разходи, направени
в резултат на изпълнението им.

3.
Такива междуведомствени
споразумения могат също да бъдат
договаряни между институциите на
Съюза, органите на Съюза,
европейските служби, органите и
лицата, на които е възложено
изпълнението на конкретни дейности в
областта на ОВППС по силата на дял V
от ДЕС, и Службата на генералния
секретар на Управителния съвет на
европейските училища. Тези
споразумения позволят
възстановяването на разходи, направени
в резултат на изпълнението им.
Годишният отчет за дейността по
член 73, параграф 9 от настоящия
регламент съдържа информация
относно всички такива споразумения.

Обосновка
Изменението ограничава обхвата на възлагането на правомощия и добавя разпоредба
относно докладването.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може обаче да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за оперативни разходи в своя
раздел на ръководителите на делегации
на Съюза и с цел да се осигури
непрекъснатост на дейностите по време
на тяхното отсъствие — на заместникръководителите на делегации. Когато
ръководителите на делегации на Съюза
и в тяхно отсъствие — техните
заместници действат като вторично
оправомощени разпоредители с
бюджетни кредити на Комисията, те

Комисията може обаче да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за оперативни разходи в своя
раздел на ръководителите на делегации
на Съюза и с цел да се осигури
непрекъснатост на дейностите по време
на тяхното отсъствие от държавата, в
която е базирана тяхната делегация
– на заместник-ръководителите на
делегации. Когато ръководителите на
делегации на Съюза и в тяхно отсъствие
– техните заместници действат като
вторично оправомощени разпоредители
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прилагат правилата на Комисията за
изпълнението на бюджета и имат
същите отговорности, задължения и
отчетност като всеки друг вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити на Комисията.

с бюджетни кредити на Комисията, те
прилагат правилата на Комисията за
изпълнението на бюджета и имат
същите отговорности, задължения и
отчетност като всеки друг вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити на Комисията.

Обосновка
Пояснение.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕСВД може по изключение да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за административни разходи в
своя раздел на служители на Комисията,
работещи в делегацията, когато това е
необходимо, за да се гарантира
непрекъснатостта на дейността на
делегациите в отсъствието на
компетентния разпоредител с бюджетни
кредити на ЕСВД. В изключителните
случаи, когато служителите на
Комисията, работещи в делегациите на
Съюза, действат като вторично
оправомощени разпоредители с
бюджетни кредити на ЕСВД, те
прилагат вътрешните правила на ЕСВД
за изпълнението на бюджета и имат
същите отговорности, задължения и
отчетност като всеки друг вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити на ЕСВД.

ЕСВД може по изключение да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за административни разходи в
своя раздел на служители на Комисията,
работещи в делегацията, когато това е
необходимо, за да се гарантира
непрекъснатостта на дейността на
делегациите в отсъствието на
компетентния разпоредител с бюджетни
кредити на ЕСВД от държавата, в
която е базирана неговата делегация.
В изключителните случаи, когато
служителите на Комисията, работещи в
делегациите на Съюза, действат като
вторично оправомощени разпоредители
с бюджетни кредити на ЕСВД, те
прилагат вътрешните правила на ЕСВД
за изпълнението на бюджета и имат
същите отговорности, задължения и
отчетност като всеки друг вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити на ЕСВД.

Обосновка
Пояснение.
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Изменение 144
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква в – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
непряко (непряко изпълнение),
когато това е предвидено в основния акт
или в случаите по член 56, параграф 2,
първа алинея, букви а)—г), със:

в)
непряко (непряко изпълнение),
когато това е предвидено в основния акт
или в случаите по член 56, параграф 2,
първа алинея, букви а) – г), като
възлага задачи по изпълнението на
бюджета на:

Обосновка
Възстановява се текстът от член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012. Ако промяната от „непряко управление“ на „непряко
изпълнение“ е само езикова, според Комисията съществуващото определение за
непрекия метод на изпълнение на бюджета следва да се запази.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква в – подточка iii
Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)
Европейската инвестиционна
банка или Европейския инвестиционен
фонд (групата на ЕИБ);

iii)
Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) или ЕИФ;

Обосновка
Тъй като съставът на „групата на ЕИБ“ може да се промени в бъдеще, по-добре е да
се извърши позоваване на ЕИБ и ЕИФ поотделно.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията отговаря за изпълнението на
бюджета в съответствие с член 317 от
ДФЕС и не може да делегира
изпълнението на бюджета на трети

Комисията отговаря за изпълнението на
бюджета в съответствие с член 317 от
ДФЕС и не може да делегира
изпълнението на бюджета на трети
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страни, когато тези задачи са свързани в
голяма степен с лична преценка,
предполагаща политически избор.

страни, когато тези задачи са свързани с
всяка лична преценка, предполагаща
политически избор.

Обосновка
Задачите, които включват лична преценка, предполагаща политически избори, следва
винаги да бъдат изпълнявани от длъжностно лице или от друг служител на Съюза.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Когато бюджетът се изпълнява
под режим споделено изпълнение,
Комисията и държавите членки спазват
принципите на добро финансово
управление, прозрачност и недопускане
на дискриминация и осигуряват
видимост на дейността на Съюза. За
тази цел Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения
за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби.

1.
Когато Комисията изпълнява
бюджета под режим споделено
изпълнение, задачите по
изпълнението се делегират на
държавите членки. Комисията и
държавите членки спазват принципите
на добро финансово управление,
прозрачност и недопускане на
дискриминация и осигуряват видимост
на дейността на Съюза, когато
изпълняват средства на Съюза. За
тази цел Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения
за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби.

Изменение 148
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
сътрудничат на Комисията,
OLAF, Европейската прокуратура
(EPPO) и Европейската сметна
палата (ЕСП).
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Изменение 149
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с критериите и
процедурите, предвидени в
специфичните за отделните сектори
правила, държавите членки определят
на подходящото равнище органи, които
да отговарят за управлението и контрола
на средствата на Съюза. Тези органи
могат също да изпълняват задачи, които
не са свързани с управлението на
средства на Съюза, и могат да възлагат
някои от своите задачи на други органи,
включително на органите, посочени в
член 61, параграф 1, буква в),
подточки ii) и iii).

В съответствие с критериите и
процедурите, предвидени в
специфичните за отделните сектори
правила, държавите членки определят
на подходящото равнище органи, които
да отговарят за управлението и контрола
на средствата на Съюза. Тези органи
могат също да изпълняват задачи, които
не са свързани с управлението на
средства на Съюза, и могат да възлагат
някои от своите задачи на други органи.

Обосновка
Възлагането на задачи на международни организации и техните агенции, както и на
групата на ЕИБ би намалило възможностите на държавите членки да контролират
изпълнението на фондовете при споделено изпълнение, особено по отношение на
безвъзмездните средства.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5 – алинея 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това държавите членки могат да
предоставят декларации, подписани на
подходящото равнище и основани на
информацията, посочена в настоящия
параграф.

Освен това държавите членки
предоставят на Европейския
парламент и на Комисията
декларации, подписани на подходящото
равнище и основани на информацията,
посочена в настоящия параграф.

PE601.115v02-00

BG

84/649

RR\1127745BG.docx

Изменение 151
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел насърчаване на най-добрите
практики при изпълнението на
структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ЕФГЗ и
Европейския фонд за рибарство
Комисията може да предостави за
сведение на органите, отговорни за
дейностите по управление и контрол,
методическо ръководство, съдържащо
нейната стратегия за контрол и нейния
подход към контрола, включително
контролни списъци, и примери за найдобри практики. При необходимост това
ръководство се актуализира.

С цел насърчаване на най-добрите
практики при изпълнението на
структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ЕФГЗ и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство Комисията може да
предостави за сведение на органите,
отговорни за дейностите по управление
и контрол, методическо ръководство,
съдържащо нейната стратегия за
контрол и нейния подход към контрола,
включително контролни списъци, и
примери за най-добри практики. При
необходимост това ръководство се
актуализира.

Изменение 152
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
По отношение на морското дело и
рибарството работата на
националните и поднационалните
програми изисква широкообхватна
национална и поднационална система
за управление и контрол (СУК) на
всички финансови ангажименти, въз
основа на тясно сътрудничество
между националния управителен
орган и всеки поднационален
управителен орган и Комисията.
Комисията докладва ежегодно и
публикува междинни оценки.
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Изменение 153
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
8a.
За да бъде определена
специфичната и подходяща политика
и мерките, Комисията насърчава
изготвянето на регионални
оперативни програми в съответствие
с принципите на пропорционалност и
субсидиарност и при отчитане на
регионалните правомощия.
Обосновка

Регионите следва да могат да упражняват правото си на участие в процеса на
вземане на решения по въпроси в рамките на техните правомощия. Съответно,
региони с правомощия в областта на сектора на рибарството следва да могат да
изготвят и управляват своите регионални оперативни програми.

Изменение 154
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.
Средствата, отпуснати на
държавите членки при споделено
изпълнение, могат да се използват също
в комбинация с операции и
инструменти, осъществявани съгласно
Регламент (ЕС) 2015/1017 на
Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти и за
изменение на регламенти (ЕС) №
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

9.
Средствата, отпуснати на
държавите членки при споделено
изпълнение, могат, в съответствие със
специфичните за отделните сектори
правила, да се използват също в
комбинация с операции и инструменти,
осъществявани съгласно Регламент (ЕС)
2015/1017 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 юни 2015 г. за
Европейския фонд за стратегически
инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти и за
изменение на регламенти (ЕС) №
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013. При
това винаги се спазва приложимият
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максимален процент на
съфинансиране.

Изменение 155
Предложение за регламент
Член 62 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 62а
Единен набор от правила при
споделено изпълнение
Когато европейски структурен и
инвестиционен фонд е съчетан с друг
европейски структурен и
инвестиционен фонд или с повече
такива фондове, или с друг вид
финансиране от Съюза в рамките на
единна мярка, държавите членки
може да предвидят общи правила за
прилагането на правната рамка на
един от европейските структурни и
инвестиционни фондове или видове на
финансиране от Съюза за цялата
мярка. Държавата членка представя
тези общи правила на Комисията за
одобрение.
Обосновка

Изменението има за цел да въведе принципа на „единен набор от правила“ за
споделеното управление, за да се освободят бенефициерите и администрациите на
държавите членки от административна тежест, например противоречиви
тълкувания на правилата от страна на различните генерални дирекции на Комисията.
Прилагането на подход „от долу нагоре“ изглежда най-добрият начин да се направи
това.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
1.

Изменение

Европейските служби са
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административни структури, създадени
от Комисията или от Комисията и една
или повече институции с цел
изпълнение на специфични
хоризонтални задачи, при условие че
това може да бъде оправдано с помощта
на анализ на разходите и ползите и
оценка на съответните рискове.

административни структури, създадени
от Комисията или от Комисията и една
или повече институции с цел
изпълнение на специфични
хоризонтални задачи, при условие че
това може да бъде оправдано с помощта
на анализ на разходите и ползите и
оценка на съответните рискове и
подлежи на одобрение от
Европейския парламент и Съвета.

Изменение 157
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 - буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
могат да изпълняват
незадължителни задачи, разрешени от
техните управителни комитети,
след като са взети предвид анализите
на разходите и ползите и съответните
рискове за участващите страни. За
изпълнението на тези задачи на
службата могат да бъдат делегирани
правомощия на разпоредител с
бюджетни кредити или службата може
да сключва ad hoc междуведомствени
споразумения с институциите на Съюза,
органите на Съюза, други европейски
служби или трети страни.

б)
могат да изпълняват
незадължителни задачи, разрешени от
Европейския парламент и Съвета,
след като техните управителни
комитети са взели предвид анализите
на разходите и ползите и съответните
рискове за участващите страни. За
изпълнението на тези задачи на
службата могат да бъдат делегирани
правомощия на разпоредител с
бюджетни кредити или службата може
да сключва ad hoc междуведомствени
споразумения с институциите на Съюза,
органите на Съюза, други европейски
служби или трети страни.

Изменение 158
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3а.
Всички членове на управителни
комитети и съвети на изпълнителни
или децентрализирани агенции на
Съюза публикуват ежегодно
декларация за интереси на уебсайта
на своята агенция. За да се осигури
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яснота по отношение на тези
декларации, Комисията предоставя
образец за такива декларации за
интереси, който може да бъде
адаптиран към особеностите на
всяка агенция.
Обосновка
„Декларацията за конфликт на интереси“ следва да стане задължителна в
преразгледания Финансов регламент за всички членове на управителните съвети и
комитети на децентрализираните и изпълнителните агенции. Декларациите за
интереси следва да бъдат стандартизирани, но все пак да могат да се адаптират
към особеностите на всяка агенция.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Рамковият финансов регламент
се основава на принципите и правилата,
установени в настоящия регламент.

2.
Рамковият финансов регламент
се основава на принципите и правилата,
установени в настоящия регламент,
като се отчитат особеностите на
органите, посочени в параграф 1.

Изменение 160
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Независим външен одитор
проверява дали годишните отчети на
всеки от органите по параграф 1 от
настоящия член отразяват правилно
приходите, разходите и финансовото
състояние на съответния орган преди
консолидирането в окончателните
отчети на Комисията. Освен когато е
предвидено друго в основния акт по
параграф 1 от настоящия член,
Сметната палата изготвя
специфичен годишен доклад за всеки
RR\1127745BG.docx

6.
Независим външен одитор
проверява дали годишните отчети на
всеки от органите по параграф 1 от
настоящия член отразяват правилно
приходите, разходите и финансовото
състояние на съответния орган преди
консолидирането в окончателните
отчети на Комисията. Таксите за
одитора се поемат от ЕСП.
Одиторът може също така да
провери дали всички приходи са
постъпили и всички разходи са
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орган в съответствие с изискванията на
член 287, параграф 1 от ДФЕС. При
изготвянето на този доклад Палатата
взема предвид одита на независимия
външен одитор и мерките, които са
предприети в отговор на неговите
констатации.

извършени по законосъобразен и
редовен начин. Освен когато е
предвидено друго в основния акт по
параграф 1 от настоящия член, ЕСП
докладва годишно относно
резултатите от одита и представя
специфична декларация за
достоверност за всеки орган, който
попада в приложното поле на
настоящия член, в съответствие с
изискванията на член 287, параграф 1 от
ДФЕС в единен консолидиран одитен
доклад. При изготвянето на този доклад
ЕСП взема предвид одита на
независимия външен одитор и мерките,
които са предприети в отговор на
неговите констатации.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на докладчика относно параграф 6а (нов).
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 6 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6а.
ЕСП продължава да носи пълна
отговорност за всички аспекти на
независимите външни одити,
включително докладваните
констатации на одитора. Всички
необходими административни
процедури и процедури за възлагане на
поръчки се управляват от ЕСП и тези
процедури, както и всички други
свързани разходи от собствения ѝ
бюджет.
Обосновка

Предложените изменения на член 69, параграф 6 биха заменили специфичните
годишни доклади, представени от ЕСП относно всеки от органите, създадени по
силата на ДФЕС и Договора за Евратом, с единен консолидиран одитен доклад, който
би включвал специфична декларация за достоверност за всеки орган. Оценката на
ЕСП относно законосъобразността и редовността на разходите може да се изготвя
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от независимия външен одитор, посочен в параграф 6, под ръководството на
Палатата, когато е необходимо.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

За органите, осъществяващи публичночастно партньорство, се прилагат
параграфи 2, 3 и 4 от член 69.

За органите, осъществяващи публичночастно партньорство, се прилагат
параграфи 2 до 6 от член 69.

Обосновка
Същите правила, които се прилагат за органите, създадени по силата на ДФЕС и
Договора за Евратом, в член 69 следва да се прилагат и за публично-частните
партньорства.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Във всяка институция
разпоредителят с бюджетни кредити
отговаря за изпълнението на приходите
и разходите в съответствие с принципа
на добро финансово управление и следи
за спазването на изискванията за
законосъобразност и редовност и за
равно третиране на получателите в
рамките на програма.

1.
Във всяка институция
разпоредителят с бюджетни кредити
отговаря за изпълнението на приходите
и разходите в съответствие с принципа
на добро финансово управление, за
гарантирането на надеждността,
изчерпателността и точността на
докладваната информация относно
изпълнението и следи за спазването на
изискванията за законосъобразност и
редовност и за равно третиране на
получателите в рамките на програма.

Обосновка
Докладчиците считат, че член 73 от предложението на Комисията не отчита в
достатъчна степен изпълнението и по тази причина отговорността на
разпоредителя с бюджетни кредити следва да се разшири с цел тя да обхваща
надеждността, изчерпателността и точността на информацията относно
изпълнението, която му е възложена. Освен това текстът, предложен в член 73,
RR\1127745BG.docx

91/649

PE601.115v02-00

BG

параграф 5, е възможно да бъде тълкуван като предвиждащ по-ограничено
докладване относно изпълнението отколкото понастоящем е предвидено.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка операция се подлага поне на
предварителен контрол, свързан с
оперативните и финансовите аспекти на
операцията, въз основа на
многогодишна стратегия за контрол,
при която рискът е взет под
внимание. Целта на предварителния
контрол е предотвратяването на
грешки и нередности преди
разрешаването на операциите.

Всяка операция се подлага поне на
предварителен контрол, свързан с
оперативните и финансовите аспекти на
операцията, за да се предотвратят
грешки и нередности преди
разрешаването на операциите и за да
се гарантира постигането на целите
на операцията.

Изменение 165
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обхватът от гледна точка на честотата и
интензивността на предварителния
контрол се определя от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити въз
основа на резултатите от предходния
контрол, както и въз основа на
съображения, свързани с риска и
разходната ефективност. В случай на
съмнение разпоредителят с бюджетни
кредити, който отговаря за
утвърждаването на съответните
операции, изисква допълнителна
информация или извършва контрол на
място, за да получи разумна увереност в
рамките на предварителния контрол.

Обхватът от гледна точка на честотата и
интензивността на предварителния
контрол се определя от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити въз
основа на резултатите от предходния
контрол, както и въз основа на
съображения, свързани с риска,
разходната ефективност и
изпълнението. Въз основа на своя
собствен анализ на риска
разпоредителят с бюджетни кредити,
който отговаря за утвърждаването на
съответните операции, изисква
допълнителна информация или
извършва контрол на място, за да
получи разумна увереност в рамките на
предварителния контрол.
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Изменение 166
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 6 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити може да въведе
последващ контрол с цел откриване и
коригиране на грешки и нередности в
операциите, след като те са били
разрешени. Този контрол може да бъде
организиран на извадков принцип
съобразно риска и взема предвид
резултатите от предходния контрол и
съображенията, свързани с разходната
ефективност.

Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити може да въведе
последващ контрол с цел откриване и
коригиране на грешки и нередности в
операциите, след като те са били
разрешени. Този контрол може да бъде
организиран на извадков принцип
съобразно риска и взема предвид
резултатите от предходния контрол,
както и съображенията, свързани с
разходната ефективност и
изпълнението.

Изменение 167
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 6 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити извършва финансови
одити на бенефициери под формата на
последващ контрол, съответните
правила за извършване на одит са ясни,
последователни и прозрачни и зачитат
както правата на Комисията, така и тези
на одитираните субекти.

Когато оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити извършва финансови
одити на бенефициери под формата на
последващ контрол, съответните
правила за извършване на одит са ясни,
последователни и прозрачни, включват
графика и се предоставят на
разположение на бенефициерите при
подписването на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства.
Правилата за извършване на одит
зачитат както правата на Комисията,
така и тези на одитираните субекти и
дават възможност за обжалване.

(По отношение на организациите на гражданското общество се наблюдава
непоследователност при прилагането на финансовите правила не само между
различните ГД, но и в рамките на една и съща ГД. На съответните служители следва
да бъдат осигурени общи насоки и централизирани обучения. Прозрачността относно
различните стъпки, продължителността и графика на одитните процедури също
следва да бъде подобрена, като за тях следва да се предоставя информация при
RR\1127745BG.docx
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подписването на договора.)
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 7 – алинея 2 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
че вторично оправомощените
разпоредители с бюджетни кредити и
техните служители редовно получават
актуализирана и подходяща
информация за стандартите за контрол и
съществуващите за целта методи и
техники;

а)
че вторично оправомощените
разпоредители с бюджетни кредити и
техните служители редовно получават
актуализирана и подходяща
информация и обучение за стандартите
за контрол и съществуващите за целта
методи и техники въз основа на общи
насоки;

(По отношение на организациите на гражданското общество се наблюдава
непоследователност при прилагането на финансовите правила не само между
различните ГД, но и в рамките на една и съща ГД. На съответните служители следва
да бъдат осигурени общи насоки и централизирани обучения. Прозрачността относно
различните стъпки, продължителността и графика на одитните процедури също
следва да бъде подобрена, като за тях следва да се предоставя информация при
подписването на договора.)
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 8 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако служител, участващ във
финансовото управление и контрола на
операциите, счита, че решение, което
неговият ръководител изисква от него
да изпълни или да одобри, е
неправомерно или противоречи на
принципа на добро финансово
управление или на професионалните
правила, които същият служител е
длъжен да съблюдава, той информира
съответно своя пряк ръководител. Ако
служителят направи това писмено,
прекият ръководител отговаря писмено.
Ако прекият ръководител не

Ако служител, участващ във
финансовото управление и контрола на
операциите, счита, че решение, което
неговият ръководител изисква от него
да изпълни или да одобри, е
неправомерно или противоречи на
принципа на добро финансово
управление или на професионалните
правила, които същият служител е
длъжен да съблюдава, той информира
съответно своя пряк ръководител. Ако
служителят направи това писмено,
прекият ръководител отговаря писмено.
Ако прекият ръководител не
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предприеме действия или потвърди
първоначалното решение или указание и
служителят счита, че това потвърждение
не представлява разумен отговор на
неговата загриженост, служителят
информира писмено оправомощения
разпоредител с бюджетни кредити. Ако
този разпоредител не отговори в
разумен срок, като се имат предвид
характерните за случая обстоятелства, и
във всеки случай в срок от максимум
един месец, служителят информира
съответната експертна комисия по член
139.

предприеме действия или потвърди
първоначалното решение или указание и
служителят счита, че това потвърждение
не представлява разумен отговор на
неговата загриженост, служителят
информира писмено оправомощения
разпоредител с бюджетни кредити. Ако
този разпоредител не отговори в
разумен срок, като се имат предвид
характерните за случая обстоятелства, и
във всеки случай в срок от максимум
един месец, служителят информира
съответната експертна комисия по член
90.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 9 – алинея 1 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
съдържащата се в отчета
информация дава вярна и честна
представа;

а)
съдържащата се в отчета
информация дава вярна и точна
представа, и по-специално че
информацията относно
изпълнението е надеждна,
изчерпателна и точна;
Обосновка

Вж. обосновката на изменението на параграф 1 от настоящия член.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 9 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В годишния отчет за дейността се
посочва информация за извършените
действия във връзка с определените в
RR\1127745BG.docx

В годишния отчет за дейността се
посочва информация за извършените
действия във връзка с определените в
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стратегическите планове цели, за
рисковете, свързани с тези действия, за
използването на предоставените ресурси
и за ефикасността и ефективността на
системите за вътрешен контрол. Това
включва цялостна оценка на разходите и
ползите, свързани с контрола, и
информация за това до каква степен
разрешените оперативни разходи
допринасят за постигането на
стратегическите цели на ЕС и създават
европейска добавена стойност.
Комисията изготвя обобщение на
годишните отчети за дейността за
предходната година.

стратегическите планове цели и
информация за резултатите от тези
действия като цяло, рисковете,
свързани с тези действия, за
използването на предоставените ресурси
и за ефикасността и ефективността на
системите за вътрешен контрол. Това
включва цялостна оценка на разходите и
ползите, свързани с контрола, и
информация за това до каква степен
разрешените оперативни разходи
допринасят за постигането на
стратегическите цели на ЕС и създават
европейска добавена стойност.
Комисията изготвя обобщение на
годишните отчети за дейността за
предходната година.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на параграф 1 от настоящия член.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 9 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Годишните отчети за дейността на
разпоредителите с бюджетни
кредити и по целесъобразност на
разпоредителите с бюджетни
кредити, оправомощени от
институциите, службите, органите
и агенциите, се публикуват на
уебсайтовете на съответните
институции, служби, органи или
агенции в леснодостъпен формат, до 1
юли всяка година за предходната
година, при спазване на надлежно
обоснованите съображения,
отнасящи се до поверителността и
сигурността.
Обосновка

Възстановява се четвърта алинея от член 66, параграф 9 от Регламент (ЕС,
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Евратом) № 966/2012, който беше заличен от Комисията.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Ако ръководителите на
делегациите на Съюза се намират в
някоя от посочените в член 73, параграф
8 ситуации, те препращат случая към
експертната комисия по член 139. В
случай на незаконна дейност, измама
или корупция, които могат да навредят
на интересите на Съюза, те информират
органите, посочени в приложимото
законодателство.

2.
Ако ръководителите на
делегациите на Съюза се намират в
някоя от посочените в член 73, параграф
8 ситуации, те препращат случая към
експертната комисия по член 90. В
случай на незаконна дейност, измама
или корупция, които могат да навредят
на интересите на Съюза, те информират
органите, посочени в приложимото
законодателство.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Счетоводителят може да се
отклони от тези стандарти, ако прецени,
че това е необходимо за честното
представяне на активите и пасивите,
разходите, приходите и паричните
потоци. Когато дадено счетоводно
правило се отклонява съществено от
тези стандарти, това се посочва в
бележките към финансовите отчети
заедно с основанията за отклонението.

2.
Счетоводителят може да се
отклони от тези стандарти, ако прецени,
че това е необходимо, за да се даде
вярна и точна представа за активите и
пасивите, разходите, приходите и
паричните потоци. Когато дадено
счетоводно правило се отклонява
съществено от тези стандарти, това се
посочва в бележките към финансовите
отчети заедно с основанията за
отклонението.

Обосновка
Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.
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Изменение 175
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
За изготвянето на отчети,
представящи честно финансовото
състояние на институциите и
изпълнението на бюджета,
счетоводителите получават цялата
необходима информация от
разпоредителите с бюджетни кредити.
Разпоредителите с бюджетни кредити
гарантират надеждността на тази
информация.

2.
За изготвянето на отчети, които
дават вярна и точна представа за
финансовото състояние на
институциите и за изпълнението на
бюджета, счетоводителите получават
цялата необходима информация от
разпоредителите с бюджетни кредити.
Разпоредителите с бюджетни кредити
гарантират надеждността на тази
информация.
Обосновка

Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди отчетите да бъдат приети от
институцията или от органа по член 69,
счетоводителят ги подписва, с което
удостоверява, че има разумна увереност,
че тези отчети представят честно
финансовото състояние на институцията
или на органа по член 69.

Преди отчетите да бъдат приети от
институцията или от органа по член 69,
счетоводителят ги подписва, с което
удостоверява, че има разумна увереност,
че тези отчети дават вярна и точна
представа за финансовото състояние на
институцията или на органа по член 69.

Обосновка
Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 10 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
Всяка институция взема решение в
кой отдел да се съхранява
оправдателната документация.
Обосновка

Възстановява се последният параграф от член 64 от правилата за прилагане на
Финансовия регламент. Изречението не беше включено от Комисията.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 4 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счетоводителят може да извършва
плащания само ако
идентификационните и платежните
данни на получателя на плащането
вече са вписани в общо досие за всяка
институция, за което той отговаря.

заличава се

Обосновка
От логически съображения първата алинея следва да бъде преместена след втората:
плащането се извършва след поемането на задължението.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да поеме задължение спрямо
трета страна, разпоредителят с
бюджетни кредити установява
идентификационните и платежните
данни на получателя на плащането и ги
вписва в общото досие за всяка
институция, за което счетоводителят
отговаря, с цел да се осигурят
прозрачността, отчетността и

Преди да поеме задължение спрямо
трета страна, разпоредителят с
бюджетни кредити потвърждава
самоличността на получателя на
плащането, установява
идентификационните и платежните
данни на получателя на плащането и ги
вписва в общото досие за всяка
институция, за което счетоводителят
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правилното извършване на плащанията.

отговаря, с цел да се осигурят
прозрачността, отчетността и
правилното извършване на плащанията.

Обосновка
Текстът е възстановен от член 63 от правилата за прилагане на Финансовия
регламент.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Счетоводителят може да извършва
плащания само ако
идентификационните и платежните
данни на получателя на плащането
вече са вписани в общо досие за всяка
институция, за което той отговаря.
Обосновка

От логически съображения първата алинея е преместена след втората: плащането се
извършва след поемането на задължението.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Банковите сметки за авансови
средства се откриват от счетоводителя,
който също така разрешава
делегирането на правомощия за
подписване по отношение на тях въз
основа на обосновано предложение на
разпоредителя с бюджетни кредити.

2.
Банковите сметки за авансови
средства се откриват и наблюдават от
счетоводителя, който също така
разрешава делегирането на правомощия
за подписване по отношение на тях въз
основа на обосновано предложение на
разпоредителя с бюджетни кредити.

Обосновка
Разпоредбата е възстановена от член 69, параграф 1 от правилата за прилагане на
Финансовия регламент.
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Изменение 182
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Счетоводителят извършва или
нарежда да бъдат извършени от
специално оправомощен за целта
служител на неговата служба или на
службата разпоредител проверки, които
по принцип следва да бъдат извършвани
на място и ако е подходящо — без
предупреждение, с цел да се проверят
наличието на средствата, предоставени
на администраторите на авансови
средства, счетоводството и това дали
операциите с авансови средства се
осчетоводяват в предвидения срок.
Счетоводителят съобщава резултатите
от тези проверки на отговорния
разпоредител с бюджетни кредити.

5.
Счетоводителят извършва или
нарежда да бъдат извършени от
специално оправомощен за целта
служител на неговата служба или на
службата разпоредител проверки, които
по принцип следва да бъдат извършвани
на място и ако е необходимо – без
предупреждение, с цел да се проверят
наличието на средствата, предоставени
на администраторите на авансови
средства, счетоводството и това дали
операциите с авансови средства се
осчетоводяват в предвидения срок.
Счетоводителят съобщава резултатите
от тези проверки на отговорния
разпоредител с бюджетни кредити.

Изменение 183
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Без да се засягат правомощията
на Европейската служба за борба с
измамите, всяко нарушение на
разпоредба на Финансовия регламент
или на разпоредба, свързана с
финансовото управление или с
проверката на операциите, в резултат на
действие или бездействие на служител
се отнася за становище до експертната
комисия, посочена в член 139 от
настоящия регламент, от някой от
следните субекти:

1.
Без да се засягат правомощията
на Европейската служба за борба с
измамите, всяко нарушение на
разпоредба на Финансовия регламент
или на разпоредба, свързана с
финансовото управление или с
проверката на операциите, в резултат на
действие или бездействие на служител
се отнася за становище до специална
съвместна експертна комисия за
разглеждане на финансови
нередности, от някой от следните
субекти:
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Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Ако информацията е предоставена на
вниманието на експертната комисия
от лице, сигнализиращо за
нередности, информацията се
обработва от експертната комисия в
съответствие с процедурните
правила за предоставяне на
информация в случай на сериозни
нередности („сигнализиране на
нередности“), които са в сила в
Комисията и/или в институцията,
органа или службата, към която
принадлежи лицето, сигнализиращо
за нередности.
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
Експертната комисия,
посочена в параграф 1, се състои от:
а)
постоянен независим
председател на високо равнище,
назначен от Комисията;
б)
представител от шест
различни институции на Съюза,
европейски служби или органи на
Съюза, посочени в член 69.
Съставът на експертната комисия
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гарантира наличието на подходяща
правна и техническа експертна
компетентност. Назначаването на
членовете на експертната комисия е
съобразено с необходимостта да се
избегнат всякакви конфликти на
интереси. Експертната комисия се
подпомага от постоянен
секретариат, осигурен от
Комисията, който обезпечава
текущата администрация на
експертната комисия.
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1б.
Мандатът на членовете на
експертната комисия, посочена в
параграф 1а, буква б), е три години и
може да се подновява.
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 в (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1в.
Председателят на
експертната комисия се избира
измежду бившите членове на ЕСП и
на Съда на Европейския съюз или
измежду бившите длъжностни лица,
които са имали най-малко ранг
генерален директор в институция на
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Съюза, различна от Комисията.
Председателят се избира въз основа
на своите лични и професионални
качества, голям опит в правната и
финансовата сфера и доказана
компетентност, независимост и
почтеност. Мандатът му е с
продължителност пет години и не
може да бъде подновяван.
Председателят се назначава за
специален консултант по смисъла на
член 5 от Условията за работа на
другите служители на Европейския
съюз. Председателят
председателства всички заседания на
експертната комисия и е независим
при изпълнение на своите
задължения. Не се допуска конфликт
на интереси между задълженията му
като председател и всякакви други
служебни задължения.
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 г (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1г.
Процедурният правилник на
експертната комисия се приема от
Комисията.
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
В случаите, посочени в
параграф 1, експертната комисия по
член 139 от настоящия регламент е
компетентна да определи дали е
извършена финансова нередност. Въз
основа на становището на
експертната комисия по член 139 за
случаите, посочени в параграф 1,
съответната институция решава
дали да започне производство за
подвеждане под дисциплинарна или
имуществена отговорност. Ако
открие системни проблеми,
експертната комисия отправя
препоръка до разпоредителя с
бюджетни кредити и до
оправомощения разпоредител с
бюджетни кредити, освен ако този
оправомощен разпоредител с
бюджетни кредити е участващият в
разглеждания случай служител,
както и до вътрешния одитор.

2.
Експертната комисия е
компетентна да определи дали е
извършена финансова нередност.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
Когато експертната комисия
дава становището, посочено в
параграф 1, тя трябва да е съставена
от членовете, предвидени в член 139,
параграф 2, и двама допълнителни
членове:

Изменение
заличава се

а)
представител на органа по
назначаването, отговарящ за
дисциплинарните въпроси, на
съответната институция или орган;
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и
б)
друг член, назначен от
комитета на персонала на
съответната институция или орган.
Назначаването на тези
допълнителни членове е съобразено с
необходимостта да се избегнат
всякакви конфликти на интереси.
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Когато експертната комисия
дава становището, посочено в параграф
1 от настоящия член, то се изпраща
на дисциплинарния съвет, създаден от
всяка институция и всеки орган в
съответствие с нейните/неговите
вътрешни правила.

5.
Становището на експертната
комисия се изпраща на органа по
назначаването, отговарящ за
дисциплинарните въпроси на
съответната институция, служба или
орган.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5а.
Въз основа на становището на
експертната комисия съответната
институция решава дали да образува
производство за подвеждане под
дисциплинарна или имуществена
отговорност. Ако открие системни
проблеми, експертната комисия
отправя препоръка до разпоредителя
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с бюджетни кредити и до
оправомощения разпоредител с
бюджетни кредити, освен ако този
оправомощен разпоредител с
бюджетни кредити е участващият в
разглеждания случай служител,
както и до вътрешния одитор.
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5б.
Ако, при разглеждането на
даден случай, експертната комисия
счете, че въпросът е от сферата на
компетентност на OLAF, тя
незабавно предава случая на
директора на OLAF и съответно
информира органа по назначаването
на съответната институция, служба
или орган. От деня на предаването
случаят се оттегля от
разглеждането на експертната
комисия.
Обосновка

Предложението на Комисията за сливане на експертната комисия, отговаряща за
системата за ранно откриване и отстраняване, с експертната комисия, която
разглежда финансовите нередности, не е обосновано предвид различните цели на
експертните комисии. Следва да се създаде конкретна съвместна експертна комисия
със засилен междуинституционален характер. Освен това текстът, предложен от
Комисията, не е в съответствие с разпоредбите относно дисциплинарното
производство, установени в приложение IX от Правилника за длъжностните лица на
Европейския съюз. Не може да се започне дисциплинарно производство без доклад на
OLAF или провеждане на административно разследване.
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Изменение 194
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Оправомощен или вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити, който получи задължителна
инструкция, която смята за нередна или
противоречаща на принципа на добро
финансово управление, по-конкретно
поради това че тя не може да бъде
изпълнена с предоставените му ресурси,
писмено уведомява за това
оправомощилия го или вторично
оправомощилия го орган. Ако
инструкцията бъде потвърдена писмено
и това потвърждение бъде получено
своевременно и е достатъчно ясно, в
смисъл че се отнася изрично до
аспектите, които оправомощеният или
вторично оправомощеният
разпоредител с бюджетни кредити
оспорва, оправомощеният или вторично
оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити се освобождава от
отговорност. Той изпълнява
инструкцията, освен ако тя е очевидно
незаконна или в нарушение на
действащите норми за безопасност.

1.
Оправомощен или вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити, който получи задължителна
инструкция, която смята за нередна или
противоречаща на принципа на добро
финансово управление, по-конкретно
поради това че тя не може да бъде
изпълнена с предоставените му ресурси,
писмено уведомява за това
оправомощилия го или вторично
оправомощилия го орган. Ако
инструкцията бъде потвърдена писмено
и това потвърждение бъде получено
своевременно и е достатъчно ясно, в
смисъл че се отнася изрично до
аспектите, които оправомощеният или
вторично оправомощеният
разпоредител с бюджетни кредити
оспорва, оправомощеният или вторично
оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити се освобождава от
отговорност. Той изпълнява
инструкцията, освен ако тя е очевидно
незаконна или в нарушение на
действащите норми за безопасност.
Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в
годишния отчет за дейността,
посочен в член 73, параграф 9 от
настоящия регламент, относно всеки
такъв случай под заглавие
„Потвърждаване на инструкциите в
съответствие с член 91 от
Финансовия регламент“.

Изменение 195
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Всяка институция ежегодно
изпраща на Европейския парламент и на
Съвета доклад за отказите по настоящия
параграф, отнасящи се до суми в
размер на 100 000 EUR или повече.
Докладът на Комисията се прилага към
резюмето на годишните отчети за
дейността по член 73, параграф 9.

5.
Всяка институция ежегодно
изпраща на Европейския парламент и на
Съвета доклад за отказите по настоящия
параграф. Докладът на Комисията се
прилага към резюмето на годишните
отчети за дейността по член 73,
параграф 9.

Изменение 196
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
параметрите за оценка на
изпълнението;

Изменение 197
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
за вноските в доверителните
фондове, посочени в член 227:
бюджетните кредити, заделени за
доверителния фонд за годината, и
сумите, предвидени за целия му срок на
действие;

в)
за вноските в доверителните
фондове, посочени в член 227:
бюджетните кредити, заделени за
доверителния фонд за годината, и
сумите, предвидени за целия му срок на
действие, както и делът на
финансиране от източници, различни
от бюджета на Съюза, чието
съотношение остава фиксирано за
целия срок на действие на
доверителния фонд, както е посочено
в член 227, параграф 1;

Обосновка
Актуализира се изменение 91 на докладчиците. Съотношението между
финансирането от бюджета на ЕС и от други източници следва да бъде фиксирано,
за да се избегнат случаи, в които ЕС ще трябва да покрива сумите за други донори,
които не изпълняват своите първоначални обещания.
RR\1127745BG.docx
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Изменение 198
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
за финансовите инструменти:
сумата, отпусната за финансовия
инструмент;

д)
за финансовите инструменти:
сумата, отпусната за финансовия
инструмент, и целевият дял на
частния капитал, който трябва да
бъде привлечен;

Изменение 199
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква ж
Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)
за вноските по механизмите за
смесено финансиране: сумата,
отпусната за механизма за смесено
финансиране, и списъкът на субектите,
участващи в него;

ж)
за вноските по механизмите за
смесено финансиране: сумата,
отпусната за механизма за смесено
финансиране, списъкът на субектите,
участващи в него, и съответната им
финансова вноска;

Изменение 200
Предложение за регламент
Член 109 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)
проверява условията, съгласно
които плащането е дължимо.

Изменение
в)
проверява условията, съгласно
които плащането е дължимо. Оценките
на разходите не могат да
предполагат изпълнението на тези
условия.

Изменение 201
Предложение за регламент
Член 109 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Отмяната на бюджетни
кредити е операцията, с която
отговорният разпоредител с
бюджетни кредити отменя изцяло
или частично заделянето на
бюджетни кредити, направено порано с бюджетно задължение.

заличава се

Обосновка
За целите на последователността настоящият параграф е преместен в член 2
(„Определения“).
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 110 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Временните бюджетни
задължения се изпълняват чрез
сключване на едно или повече правни
задължения, които пораждат право на
последващи плащания. Независимо от
това по отношение на разходите за
управление на персонала и на разходите
за комуникация, направени от
институциите за отразяване на събития
на Съюза, както и в случаите, посочени
в точка 14.5 от приложението към
настоящия регламент, временните
бюджетни задължения могат да се
изпълняват пряко чрез плащания.

6.
Временните бюджетни
задължения се изпълняват чрез
сключване на едно или повече правни
задължения, които пораждат право на
последващи плащания. Независимо от
това по отношение на разходите за
управление на персонала и за
настоящи или бивши членове на
институция на Съюза и на разходите
за комуникация, направени от
институциите за отразяване на събития
на Съюза, както и в случаите, посочени
в точка 14.5 от приложението към
настоящия регламент, временните
бюджетни задължения могат да се
изпълняват пряко чрез плащания.

Обосновка
Надбавките на членовете се плащат по същия начин, както надбавките на персонала,
и следователно също следва да бъдат посочени в изключенията, където временно
бюджетно задължение може да бъде пряко последвано от плащания.
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Изменение 203
Предложение за регламент
Член 111 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Задълженията, посочени в първата
алинея, се приспадат от глобалното
временно задължение, посочено в
параграф 2.
Обосновка

Техническа поправка (текстът е преместен от параграф 5).
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 111 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията
5.
Задълженията, посочени в
първата алинея, се приспадат от
глобалното временно задължение,
посочено в параграф 1.

Изменение
заличава се

Обосновка
Техническа поправка (текстът е преместен в параграф 4).
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 112 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
Всички части от бюджетни
задължения, които не са изпълнени с
плащания шест месеца след крайната
дата на изпълнение, се отменят в
съответствие с член 13.
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Изменение
4.
Всички части от бюджетни
задължения, които не са изпълнени с
плащания шест месеца след крайната
дата на изпълнение, се отменят.
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Обосновка
Позоваването няма смисъл, тъй като член 13 разглежда анулирането на бюджетни
кредити вследствие на отмяна, а не процедурата за отмяна като такава.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
За безвъзмездните средства в режим
на пряко изпълнение за сума над
5 000 000 EUR, финансиращи външни
дейности, за целия срок на изпълнение
на дейността може да останат
неизравнени не повече от две
плащания по предварително
финансиране.
Обосновка

Възстановява се втората алинея от член 184, параграф 4 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012, която не беше включена от Комисията.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
90 календарни дни за
споразуменията за финансов принос,
договорите и споразуменията за
отпускане на безвъзмездни средства,
включващи технически услуги или
дейности, които са особено сложни за
оценяване и по които плащането
зависи от одобрението на отчет или
удостоверение;

а)
60 календарни дни за
споразуменията за финансов принос,
договорите и споразуменията за
отпускане на безвъзмездни средства,
включващи технически услуги или
дейности, които са особено сложни за
оценяване;

Обосновка
Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.
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Изменение 208
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
60 календарни дни за всички
други споразумения за финансов
принос, договори и споразумения за
отпускане на безвъзмездни средства,
по които плащането зависи от
одобрението на отчет или
удостоверение;

заличава се

Обосновка
Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

С изключение на държавите членки, на
Европейската инвестиционна банка и
на Европейския инвестиционен фонд
при изтичане на сроковете, определени
в параграф 1, кредиторът има право на
лихва при следните условия:

С изключение на държавите членки, при
изтичане на сроковете, определени в
параграф 1, кредиторът има право на
лихва при следните условия:

Обосновка
По този въпрос групата на ЕИБ не следва да бъде третирана по различен начин от
другите образувания, изпълняващи бюджетни средства на ЕС, или кредиторите на
Съюза. В това отношение групата на ЕИБ, съгласно своя устав, е длъжна да
гарантира, че покрива разходите си, а включването на ЕИБ/ЕИФ в тази разпоредба
може да предизвика отрицателни реакции от страна на агенциите за кредитен
рейтинг по отношение на съществуващи инструменти като ЕФСИ, мандата за
външно кредитиране и InnovFin.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 115 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Във всяка институция се създава
функция по вътрешен одит, която се
изпълнява в съответствие с
приложимите международни стандарти.
Вътрешният одитор, назначен от
институцията, се отчита пред нея за
проверката на правилното действие на
системите и процедурите за изпълнение
на бюджета. Вътрешният одитор не
може да действа като разпоредител с
бюджетни кредити, нито като
счетоводител.

1.
Във всяка институция се създава
функция по вътрешен одит, която се
изпълнява в съответствие с
приложимите международни стандарти.
Вътрешният одитор, назначен от
институцията, се отчита пред нея за
проверката на правилното действие на
системите и процедурите за изпълнение
на бюджета. Вътрешният одитор е
независим при изпълнението на
своите задачи и не може да действа
като разпоредител с бюджетни кредити,
нито като счетоводител.

Изменение 211
Предложение за регламент
Член 116 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този годишен отчет се посочват и
всички системни проблеми, открити от
създадената по силата на член 139
експертна комисия, когато тя дава
становището, посочено в член 90.

В този годишен отчет се посочват и
всички системни проблеми, открити от
създадената по силата на член 90
експертна комисия.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 116 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията
5.
При изготвянето на своя отчет
вътрешният одитор обръща особено
внимание на цялостното спазване на
принципа на добро финансово
управление и се уверява, че са
предприети подходящи мерки за
RR\1127745BG.docx

Изменение
5.
При изготвянето на своя отчет
вътрешният одитор обръща особено
внимание на цялостното спазване на
принципите на добро финансово
управление и качество на
изпълнението и се уверява, че са
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постоянно подобряване и засилване на
неговото прилагане.

предприети подходящи мерки за
постоянно подобряване и засилване на
тяхното прилагане.

Изменение 213
Предложение за регламент
Член 116 – параграф 8
Текст, предложен от Комисията
8.
Всяка година институцията
изготвя доклад, съдържащ обобщение
на броя и вида на извършените
вътрешни одити, отправените
препоръки и действията, предприети по
отношение на тези препоръки, и го
изпраща на Европейския парламент и на
Съвета съгласно член 239.

Изменение
8.
Всяка година институцията
изготвя доклад, съдържащ
съдържателно обобщение на броя и
вида на извършените вътрешни одити,
отправените препоръки и действията,
предприети по отношение на тези
препоръки, и го изпраща на
Европейския парламент и на Съвета
съгласно член 239.

Изменение 214
Предложение за регламент
Член 120 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 120a
Комитети за вътрешен одит
1.
Всяка институция установява
комитет за вътрешен одит,
натоварен със задачата да наблюдава
качеството на вътрешния одит и да
гарантира, че препоръките от одита
се вземат под внимание по подходящ
начин и се изпълняват от нейните
служби.
2.
По-голямата част от
членовете на комитета за вътрешен
одит са независими от
институцията.
3.
Дейността на комитетите за
вътрешен одит следва, по-конкретно:
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а)
да спомага за подобряването на
адекватността и ефективността на
управлението на риска и вътрешния
контрол;
б)
да насърчава принципите на
добро управление и прилагането им
към вземането на решения;
в)
да подпомага качеството на
вътрешните одити;
г)
да повишава осведомеността
относно необходимостта от
стабилно управление на риска и от
стабилен вътрешен контрол;
д)
да гарантира, че препоръките
от вътрешните и външните одити се
изпълняват; и
е)
да спомага за интегриране на
ценностите на етичното управление,
включително ефективна уредба за
противодействие на измамите и
корупцията.
4.
В годишния доклад на
вътрешния одитор, посочен в член
116, параграф 4, се съдържа
подходяща информация относно
мандата, операциите, дейностите и
резултатите на комитета за
вътрешен одит.
Обосновка
Според ЕСП (вж. точки 14 – 15 от Становище № 1/2017) международният челен
опит в сферата на управляващите органи в публичния сектор изисква създаването на
комитет за вътрешен одит, който се състои в по-голямата част от независими
членове, чиито задачи включват финансово отчитане, нередности и управление на
рисковете.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1 – алинея 1 – буква -а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-а)
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свързано с разходи по съответните
дейности, въз основа на:
i)
изпълнението на условията,
определени в специфично секторно
законодателство или решения на
Комисията, или
ii)
постигането на резултати,
измерено спрямо предварително
определени етапни цели или чрез
показатели за изпълнението;
Обосновка
За да се включи в настоящия регламент култура, насочена към постигането на
резултати, докладчиците предлагат за финансов принос от страна на Съюза първо да
се разглежда постигането на резултати, преди да се разглеждат други критерии.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1 – алинея 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
финансиране, което не е
свързано с разходи по съответните
дейности, въз основа на:

заличава се

i)
изпълнението на условията,
определени в специфично секторно
законодателство или решения на
Комисията, или
ii)
постигането на резултати,
измерено спрямо предварително
определени етапни цели или чрез
показатели за изпълнението;
Обосновка
Текстът е преместен в буква -а).
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в
годишния отчет за дейността,
посочен в член 73, параграф 9 от
настоящия регламент, относно
финансовия принос на Съюза,
определен съгласно параграф 1, букви
д) и е) от настоящия член, под
заглавие „Финансов принос на Съюза
съгласно член 121, параграф 1, букви д)
и е) от Финансовия регламент“.
Обосновка

Разпоредбата ще засили контрола на бюджетния орган върху тези нови видове
финансиране.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 122
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 122

заличава се

Взаимно използване на оценки
Комисията може да използва изцяло
или частично оценките, извършени
от нея или от други субекти,
включително от донори, доколкото
тези оценки са направени при условия,
равностойни на посочените в
настоящия регламент по отношение
на приложимия метод на изпълнение
на бюджета. За тази цел Комисията
насърчава признаването на
международно приети стандарти и
на най-добри международни
практики.
Обосновка
Тази нова разпоредба противоречи на принципа на добро финансово управление и
следователно следва да бъде заличена.
RR\1127745BG.docx
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Изменение 219
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато независим одитор е извършил
одит въз основа на международно
приети стандарти, осигуряващи разумна
увереност, по отношение на
финансовите отчети и доклади,
отнасящи се до използването на
финансовия принос на Съюза, този одит
служи за основа на общата увереност,
ако е приложимо — в съответствие с
допълнителните условия, предвидени в
специфичните за отделните сектори
правила.

Когато независим одитор е извършил
одит въз основа на международно
приети стандарти, осигуряващи разумна
увереност, по отношение на
финансовите отчети и доклади,
отнасящи се до използването на
финансовия принос на Съюза, и когато
този финансов принос на Съюза е в
размер на по-малко от 50% от
общото налично финансиране, този
одит може, при наличие на решение на
отговорния разпоредител с
бюджетни кредити, да служи за
основа на общата увереност, ако е
приложимо – в съответствие с
допълнителните условия, предвидени в
специфичните за отделните сектори
правила. Може да бъдат направени
изключения за научноизследователски
институции.

Обосновка
В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана
допълнителна защита при взаимното използване на одити.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
За тази цел Комисията и Сметната
палата насърчават признаването на
международно приети стандарти
или на най-добри международни
практики.
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Обосновка
В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана
допълнителна защита при взаимното използване на одити.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 1 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Информацията, с която вече
разполага управляващият орган, се
използва във възможно най-голяма
степен, за да се избегне искането на
една и съща информация от
бенефициерите повече от един път.
Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана
допълнителна защита при взаимното използване на одити.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Всички лица и субекти,
получаващи средства на Съюза, оказват
пълно сътрудничество за защита на
финансовите интереси на Съюза и като
условие за получаване на средствата
предоставят правата и достъпа,
необходими на отговорния
разпоредител с бюджетни кредити, на
Европейската служба за борба с
измамите (OLAF) и на Европейската
сметна палата (ЕСП), а когато е
подходящо — и на съответните
национални органи, за да упражняват те
в пълна степен съответната си
компетентност. По отношение на OLAF
това включва правото да се извършват
разследвания, включително проверки и

1.
Всички лица и субекти,
получаващи средства на Съюза, оказват
пълно сътрудничество за защита на
финансовите интереси на Съюза и като
условие за получаване на средствата
предоставят правата и достъпа,
необходими на отговорния
разпоредител с бюджетни кредити,
EPPO, OLAF и на ЕСП, а когато е
подходящо – и на съответните
национални органи, за да упражняват те
в пълна степен съответната си
компетентност. По отношение на OLAF
това включва правото да се извършват
разследвания, включително проверки и
инспекции на място.
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инспекции на място.

Изменение 223
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Всички лица и субекти,
получаващи средства на Съюза в режим
на пряко или непряко изпълнение, дават
писмено съгласие да предоставят
необходимите права, посочени в
параграф 1. Това включва задължението
за всички трети страни, участващи в
изпълнението на средства на Съюза, да
осигурят равностойни права.

2.
Всички лица и субекти,
получаващи средства на Съюза в режим
на пряко, споделено или непряко
изпълнение, дават писмено съгласие да
предоставят необходимите права,
посочени в параграф 1. Това включва
задължението за всички трети страни,
участващи в изпълнението на средства
на Съюза, да осигурят равностойни
права.

Изменение 224
Предложение за регламент
Член 125
Текст, предложен от Комисията
Член 125

Изменение
заличава се

Прехвърляне на ресурси към
инструменти, създадени по силата на
настоящия регламент или на
специфични за отделните сектори
регламенти
Разпределените за държавите членки
ресурси в режим на споделено
изпълнение могат, по искане на
държавите членки, да бъдат
прехвърляни към инструменти,
създадени по силата на настоящия
регламент или на специфични за
отделните сектори регламенти.
Комисията изпълнява тези ресурси в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква а) или в), когато е възможно в
полза на съответната държава
членка. Овен това разпределените за
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държавите членки ресурси в режим
на споделено изпълнение могат, по
искане на държавите членки, да
бъдат използвани за увеличаване на
капацитета за поемане на риск на
ЕФСИ. В такива случаи се прилагат
правилата за ЕФСИ.

Изменение 225
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
В споразуменията за финансово
рамково партньорство се определят
формите на финансово сътрудничество,
общите цели на сътрудничеството и
принципите, уреждащи това
сътрудничество между Комисията и
лицата и субектите, които изпълняват
средства на Съюза съгласно член 61,
параграф 1, буква в), или
бенефициерите. Тези споразумения
също така отразяват степента, до
която Комисията може да използва
системите и процедурите на лицата или
субектите, които изпълняват средства на
Съюза съгласно член 61, параграф 1,
буква в), или на бенефициерите,
включително одитните процедури.

2.
В споразуменията за финансово
рамково партньорство се определят
формите на финансово сътрудничество,
общите цели на сътрудничеството и
принципите, уреждащи това
сътрудничество между Комисията и
лицата и субектите, които изпълняват
средства на Съюза съгласно член 61,
параграф 1, буква в), или
бенефициерите. Тези споразумения
също така:

а)
гарантират качеството на
изпълнението и че са постигнати
целите на намесата на Съюза, както
и
б)
отразяват системите и
процедурите на лицата или субектите,
които изпълняват средства на Съюза
съгласно член 61, параграф 1, буква в),
или на бенефициерите за постигането
на тези цели, включително одитните
процедури.
Обосновка
Тази допълнителна защита ще спомогне да се гарантира, че финансовите рамкови
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партньорства имат добавена стойност за ЕС.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
С цел оптимизиране на разходите
и ползите, свързани с одитите, и
улесняване на координацията могат да
се сключват споразумения за одит или
проверка с лица и субекти, които
изпълняват средства съгласно член 61,
параграф 1, буква в), или с бенефициери
на безвъзмездни средства. По
отношение на Европейската
инвестиционна банка се прилага
тристранното споразумение,
сключено между нея, Комисията и
Европейската сметна палата.

3.
С цел оптимизиране на разходите
и ползите, свързани с одитите, и
улесняване на координацията могат да
се сключват споразумения за одит или
проверка с лица и субекти, които
изпълняват средства съгласно член 61,
параграф 1, буква в), или с бенефициери
на безвъзмездни средства. Подобни
споразумения не ограничават достъпа
на ЕСП до информация, необходима за
одитирането на финансовите
средства на Съюза.

Обосновка
Позоваването на тристранното споразумение по член 287, параграф 3 от ДФЕС е
излишно. С цел по-голяма яснота следва да бъде уточнено, че споразуменията за одит
или проверка, посочени в този параграф, не следва да ограничават достъпа на ЕСП до
информация, необходима за изпълнението на нейните задължения.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 4 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)
продължителността на
партньорството не може да надхвърля
четири години, освен в надлежно
обосновани случаи;
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Изменение
в)
продължителността на
партньорството не може да надхвърля
четири години, освен в надлежно
обосновани случаи, което е ясно
указано в годишния отчет за
дейността, посочен в член 73,
параграф 9;
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Обосновка
Изменението засилва контрола на бюджетния орган върху тези споразумения за
партньорство.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
По отношение на споразуменията
за финансово рамково партньорство,
изпълнявани чрез специфични
безвъзмездни средства, проверката на
оперативния и финансовия капацитет по
член 191 се извършва преди
подписването на съответното
споразумение за финансово рамково
партньорство. Комисията може да
използва еквивалентна проверка на
оперативния и финансовия капацитет,
извършена от други донори.

6.
По отношение на споразуменията
за финансово рамково партньорство,
изпълнявани чрез специфични
безвъзмездни средства, проверката на
оперативния и финансовия капацитет по
член 191 се извършва преди
подписването на съответното
споразумение за финансово рамково
партньорство. Единствено когато
делът, поет от бюджета на Съюза, е
в размер на по-малко от 50% от
общото финансиране, Комисията може
да използва еквивалентна проверка на
оперативния и финансовия капацитет,
извършена от други донори.

Обосновка
В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана
допълнителна защита при взаимното използване на проверки. Вж. също изменението
на докладчиците на член 123, параграф 1.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 8
Текст, предложен от Комисията
8.
Комисията се стреми да
хармонизира своите изисквания
относно докладването с тези на други
донори.
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Обосновка
Тази нова разпоредба рискува да подрони правилата относно докладването,
съдържащи се в дял ХІІІ, и поради това следва да бъде заличена.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 132 – параграф 1 – буква e a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
еa)
субектът има седалище и
център на основни интереси в
различни юрисдикции и по този начин
заобикаля задълженията си,
произтичащи от фискалното или
социалното законодателство, или
всякакви други правни задължения,
приложими в юрисдикцията на
неговия център на основни интереси
(дружества – пощенски кутии).
Обосновка

Дружества – пощенски кутии често се създават с цел заобикаляне на фискалните,
правните или социалните задължения, приложими в държавата на техния център на
основни интереси, което противоречи на финансовите интереси на ЕС и на целта на
финансирането от ЕС. Настоящото изменение се базира на предложение до
докладчиците от Германската федерална нотариална камара.
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 132 – параграф 4 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
физическо или юридическо лице,
което е член на административния,
управителния или надзорния орган на
лицето или субекта по член 131,
параграф 1 или което има правомощия
за представителство, вземане на
решения или контрол по отношение на
това лице или този субект, се намира в
едно или повече от положенията,

а)
физическо или юридическо лице,
което е член на административния,
управителния или надзорния орган на
лицето или субекта по член 131,
параграф 1 или което има правомощия
за представителство, вземане на
решения или контрол по отношение на
това лице или този субект,
включително лицата и образуванията
в рамките на структурата на
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посочени в параграф 1, букви в)—е);

собственост и контрол и
действителните собственици, се
намира в едно или повече от
положенията, посочени в параграф 1,
букви в) – е);
Обосновка

Изменението пояснява обхвата по отношение на лицата, за които са приложими
причините за отстраняване, предвидени в член 131, параграф 1, и хармонизира
обхвата на проверката на причините за отстраняване с обхвата на проверката,
изисквана от финансовите институции и другите определени нефинансови органи и
професии по Директива (ЕС) 2015/849 относно борбата с изпирането на пари, и с
обхвата по Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки
за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 133 – параграф 2 - буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
информация за физическите и
юридическите лица, които са членове на
административния, управителния или
надзорния орган на участника или които
имат правомощия за представителство,
вземане на решения или контрол по
отношение на този участник, и
подходящи доказателства за това, че
едно или няколко от тези лица не се
намират в нито едно от налагащите
отстраняване положения, посочени в
член 132, параграф 1, букви в)—е);

б)
информация за физическите и
юридическите лица, които са членове на
административния, управителния или
надзорния орган на участника или които
имат правомощия за представителство,
вземане на решения или контрол по
отношение на този участник,
включително лицата и образуванията
в рамките на структурата на
собственост и контрол и
действителните собственици, и
подходящи доказателства за това, че
едно или няколко от тези лица не се
намират в нито едно от налагащите
отстраняване положения, посочени в
член 132, параграф 1, букви в) – е);

Обосновка
Изменението пояснява обхвата по отношение на лицата, за които са приложими
причините за отстраняване, предвидени в член 131, параграф 1, и хармонизира
обхвата на проверката на причините за отстраняване с обхвата на проверката,
изисквана от финансовите институции и другите определени нефинансови органи и
професии по Директива (ЕС) 2015/849 относно борбата с изпирането на пари, и с
обхвата по Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки
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за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
При споделено изпълнение
целият официален обмен на
информация между държавите членки и
Комисията се извършва чрез средства,
посочени в специфичните за отделните
сектори правила. Тези правила
предвиждат оперативна съвместимост
на данните, които са събрани или
получени и са предадени при
управлението на бюджета.

2.
При споделено изпълнение
целият официален обмен на
информация между държавите членки и
Комисията се извършва чрез средства,
посочени в специфичните за отделните
сектори правила. Тези правила
предвиждат оперативна съвместимост
на данните, които са събрани или
получени и са предадени при
изпълнението на бюджета.

Изменение 234
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2а.
Комисията докладва на
Европейския парламент и на Съвета
на редовни интервали за напредъка по
прилагането на електронното
управление.
Обосновка

Възстановява се третият параграф от член 95 от Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012, който беше заличен от Комисията.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 144 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Комисията докладва редовно на
Европейския парламент и на Съвета
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за напредъка по прилагането на
настоящия параграф.
Обосновка
Възстановява се втората алинея от член 111 от Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012, която беше заличена от Комисията.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 147 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
С изключение на договорите с
ниска стойност и безвъзмездните
средства с ниска стойност отговорният
разпоредител с бюджетни кредити
може, ако е пропорционално и при
извършен анализ на риска, да изиска
гаранция, която трябва да бъде
представена:

1.
С изключение на договорите с
ниска стойност и безвъзмездните
средства с ниска стойност отговорният
разпоредител с бюджетни кредити
може, ако е пропорционално и при
извършен от него анализ на риска, да
изиска гаранция, която трябва да бъде
представена:

Обосновка
Изменението изяснява, че анализът на риска трябва да бъде извършен от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 148 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Гаранцията е валидна за достатъчно
дълъг период, за да може да бъде
активирана.
Обосновка

Изречението е възстановено от член 206, параграф 2 от правилата за прилагане на
Финансовия регламент. Пропуснато е от Комисията.
Изменение 238
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Предложение за регламент
Член 149 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изборът на субекти и лица,
изпълняващи средства на ЕС или
бюджетни гаранции в съответствие с
член 61, параграф 1, буква в), е
прозрачен, обоснован от естеството на
дейността и не води до конфликт на
интереси. За субектите, посочени в член
61, параграф 1, буква в), подточки ii), v),
vi) и vii), при избора се вземат също
така надлежно предвид техните
оперативни и финансови възможности.

Изборът на субекти и лица, на които да
бъдат възложени задачи по
изпълнението на бюджета,
включително изпълнението на
бюджетни гаранции в съответствие с
член 61, параграф 1, буква в), е
прозрачен, обоснован от естеството на
дейността и не води до конфликт на
интереси. За субектите, посочени в член
61, параграф 1, буква в), подточки ii), v),
vi) и vii), при избора се вземат също
така надлежно предвид техните
оперативни и финансови възможности.

Обосновка
Възстановява се текстът от член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 149 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Субекти и лица, изпълняващи
средства на ЕС или бюджетни
гаранции в съответствие с член 61,
параграф 1, буква в), спазват
принципите на добро финансово
управление, прозрачност, недопускане
на дискриминация и видимост на
дейността на Съюза. Когато Комисията
установява финансови споразумения за
партньорство в съответствие с член 126,
тези принципи са описани по-подробно
в тези споразумения.

2.
Субекти и лица, на които са
възложени задачи по изпълнението на
бюджета, включително
изпълнението на бюджетни гаранции в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква в), спазват принципите на добро
финансово управление, прозрачност,
недопускане на дискриминация и
видимост на дейността на Съюза.
Когато Комисията установява
финансови споразумения за
партньорство в съответствие с член 126,
тези принципи са описани по-подробно
в тези споразумения.
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Обосновка
Възстановява се текстът от член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 149 – параграф 2 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2а.
Субектите и лицата, на които
е възложено изпълнението на
бюджета съгласно член 61, параграф
1, буква в), предотвратяват,
откриват и коригират нередностите
и измамите при извършването на
задачи по изпълнението на бюджета
и уведомяват Комисията за тях. За
тази цел те извършват, в
съответствие с принципа на
пропорционалност, предварителен и
последващ контрол, включително, по
целесъобразност, проверки на място
на представителни и основани на
оценка на риска извадки от сделки, с
цел да се гарантира, че
финансираните от бюджета
дейности са действително и правилно
осъществени. Наред с това те
събират неправомерно платените
средства, отказват достъп до
средства на Съюза или налагат
финансови санкции и образуват
съдебни производства, ако е
необходимо в тази връзка.
Обосновка

Възстановява се член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който
беше заличен от Комисията.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 149 – параграф 4 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)
прилагат подходящи правила и
процедури за предоставяне на
финансиране на трети страни,
включително подходящи процедури за
преглед, правила за възстановяването на
недължимо платени средства и правила
за изключване от достъп до
финансиране;

г)
прилагат подходящи правила и
процедури за предоставяне на
финансиране на трети страни,
включително прозрачни,
недискриминационни, ефективни и
ефикасни процедури за преглед,
правила за възстановяването на
недължимо платени средства и правила
за изключване от достъп до
финансиране;

Изменение 242
Предложение за регламент
Член 149 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, със съгласието на субектите
или лицата Комисията може да оцени
други правила и процедури, като
практиките за счетоводно отчитане на
административните разходи на
субектите. Въз основа на резултатите от
тази оценка Комисията може да реши да
се основава на тези правила и
процедури.

Освен това, със съгласието на субектите
или лицата Комисията може да оцени
други правила и процедури, като
практиките за счетоводно отчитане на
административните разходи на
субектите. Въз основа на резултатите от
тази оценка Комисията може да реши да
се основава на тези правила и
процедури. Годишният отчет за
дейността по член 73, параграф 9
съдържа информация относно всички
такива решения.

Изменение 243
Предложение за регламент
Член 149 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Ако тези субекти или лица
отговарят само частично на
изискванията, посочени в параграф 4,
Комисията предприема подходящи
надзорни мерки, гарантиращи защитата
на финансовите интереси на Съюза.

5.
Ако тези субекти или лица
отговарят само частично на
изискванията, посочени в параграф 4,
Комисията предприема подходящи
надзорни мерки, гарантиращи защитата
на финансовите интереси на Съюза.
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Тези мерки се определят в съответните
споразумения.

Тези мерки се определят в съответните
споразумения. Годишният отчет за
дейността по член 73, параграф 9
съдържа информация относно всички
такива мерки.

Изменение 244
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 1 – алинея 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията, установени в настоящия
параграф, не засягат споразуменията,
сключени с групата на ЕИБ,
международни организации и трети
държави. По отношение на
декларацията за управление тези
споразумения включват най-малко
задължението тези субекти да
предоставят ежегодно на Комисията
декларация, че през съответната
финансова година вноската на Съюза е
използвана и отчетена в съответствие с
изискванията, определени в член 149,
параграфи 3 и 4, и в съответствие със
задълженията, установени в тези
споразумения. Тази декларация може да
бъде включена в окончателния доклад,
ако изпълняваната дейност е ограничена
до 18 месеца.

Задълженията, установени в настоящия
параграф, не засягат споразуменията,
сключени с ЕИБ, ЕИФ, международни
организации и трети държави. По
отношение на декларацията за
управление тези споразумения включват
най-малко задължението тези субекти да
предоставят ежегодно на Комисията
декларация, че през съответната
финансова година вноската на Съюза е
използвана и отчетена в съответствие с
изискванията, определени в член 149,
параграфи 3 и 4, и в съответствие със
задълженията, установени в тези
споразумения. Тази декларация може да
бъде включена в окончателния доклад,
ако изпълняваната дейност е ограничена
до 18 месеца.

Обосновка
Вж. изменението на докладчиците на член 61, параграф 1, буква в), подточка iii).
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията
6.
Всички споразумения за
финансов принос, споразумения за
финансиране или споразумения за
RR\1127745BG.docx
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6.
Всички споразумения за
финансов принос, споразумения за
финансиране или споразумения за
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гаранции се предоставят на
Европейския парламент и на Съвета
при поискване.

гаранции се предоставят в годишния
отчет за дейността, посочен в член
73, параграф 9.

Изменение 246
Предложение за регламент
Член 151 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 151a
Непряко изпълнение с организации на
държавите членки
1.
Организации на държавите
членки означава субектите, посочени
в член 61, параграф 1, буква в),
подточки v) – vii), при условие че:
i)
държавите членки са ги
натоварили със задължение за
обществена услуга в областта на
международното развитие и
сътрудничество и те са създадени
съгласно частното или публичното
право в държавите членки;
ii)
техните системи и процедури,
адаптирани към специфичния правен
и оперативен контекст на
международното развитие и
сътрудничество, са били оценени
положително, както е предвидено в
член 149, параграф 4.
2.
Комисията използва
системите и процедурите на
организациите на държавите членки,
които са оценени положително
съгласно член 149, параграф 4, или
други допълнителни системи и
процедури извън обхвата на оценката
по същия член, които са надлежно
установени и се прилагат под
контрола на съответните държави
членки, като например структурата
на разходите на организациите на
държавите членки. По-специално, но
не само, взаимното използване на
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оценки се прилага по отношение на
системите и процедурите, посочени в
член 123.
3.
В Споразуменията за
финансово рамково партньорство,
сключени с организациите на
държавите членки в съответствие с
член 126, допълнително се определят
степента и условията на взаимно
използване на системите и
процедурите на организациите на
държавите членки.
Обосновка
Докладчиците предлагат допълнителен член в дяла относно непрякото изпълнение, за
да се признаят специфичните особености на дейностите на организациите на
държавите членки в областта на външната помощ, предоставяна от ЕС.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 153 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Когато финансовите
инструменти се изпълняват в рамките на
механизъм за смесено финансиране, се
прилага дял Х.

2.
Когато финансовите
инструменти се изпълняват в рамките на
механизъм за смесено финансиране и са
в размер на над 50% от общото
финансиране, дял Х се прилага за
цялата операция.

Обосновка
При все че докладчиците подкрепят принципната цел за опростяване, която стои зад
тази нова разпоредба, следва да се избягва ситуация, при която цялата операция за
смесено финансиране се урежда от правила за финансови инструменти, въпреки че на
тях се пада само малък дял от финансирането.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 153 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
Когато безвъзмездните средства се
изпълняват в рамките на механизъм
за смесено финансиране и са в размер
на над 50% от общото финансиране,
дял VІІІ се прилага за цялата
операция.
Обосновка

При все че докладчиците подкрепят принципната цел за опростяване, която стои зад
тази нова разпоредба, следва да се избягва ситуация, при която цялата операция за
смесено финансиране се урежда от правила за финансови инструменти, въпреки че на
тях се пада само малък дял от финансирането.
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 153 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
За финансовите инструменти в
рамките на механизмите за смесено
финансиране буква з) от член 202,
параграф 1 се смята за спазена, ако
преди създаването на съответния
механизъм за смесено финансиране се
извърши предварителна оценка;

Изменение
3.
За финансовите инструменти в
рамките на механизмите за смесено
финансиране буква з) от член 202,
параграф 1 се смята за спазена, ако
преди създаването на съответния
механизъм за смесено финансиране се
извърши оценка на въздействието.
Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 174 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията
Безвъзмездните средства
представляват преки финансови
помощи, отпускани безвъзмездно от
бюджета, с цел финансиране на:
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Изменение
Безвъзмездните средства се отпускат с
цел финансиране на:
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Обосновка
За целите на последователността част от настоящия параграф е преместен в член 2
(„Определения“).
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Когато е възможно и
необходимо, еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки се определят по такъв начин, че
да позволяват тяхното изплащане след
постигане на конкретни резултати.

2.
Когато е възможно и
необходимо, еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки се определят по такъв начин, че
да позволяват тяхното изплащане след
постигане на конкретни крайни
продукти и услуги и резултати, при
условие че са били предприети
подходящи мерки, за да се гарантира,
че съответните суми са адекватни
спрямо изискваните крайни продукти
и услуги.

Обосновка
Допълнителна защита.
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Точните критерии за изискваните
резултати се договарят между
Комисията и бенефициера и се
посочват в споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства в
зависимост от конкретния случай и
съобразно съответните
обстоятелства.
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Изменение 253
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Освен ако не е предвидено друго
в основния акт, използването на
еднократни суми, единични разходи или
финансиране с единна ставка се
разрешава от отговорния разпоредител с
бюджетни кредити, който действа в
съответствие с предварително
определена процедура, установена в
рамките на всяка институция.

3.
Освен ако не е предвидено друго
в основния акт, използването на
еднократни суми, единични разходи или
финансиране с единна ставка се
разрешава от отговорния разпоредител с
бюджетни кредити, който действа в
съответствие с предварително
определена процедура, установена в
рамките на всяка институция.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в своя
годишен отчет за дейността,
посочен в член 73, параграф 9, относно
всяко дадено разрешение.

Изменение 254
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 4 – буква г
Текст, предложен от Комисията
г)
когато това е възможно,
съществените условия, задействащи
плащането, включително, когато е
приложимо, постигането на резултати;

Изменение
г)
когато това е възможно,
съществените условия, задействащи
плащането, включително, когато е
приложимо, постигането на крайни
продукти и услуги и резултати;

Изменение 255
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 4 – буква д
Текст, предложен от Комисията
д)
описание на условията,
гарантиращи, че принципът на добро
финансово управление е спазен и
принципът на съфинансиране се
съблюдава по разумен начин;
PE601.115v02-00
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Изменение
д)
описание на условията,
гарантиращи, че принципът на добро
финансово управление е спазен и
принципите на съфинансиране и
недопускане на печалба се съблюдават
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по разумен начин;
Обосновка
Принципът на недопускане на печалба следва да бъде възстановен като един от
общите принципи, приложими за безвъзмездните средства.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може да разреши или
да наложи финансиране под формата на
единни ставки на косвените разходи на
бенефициера в размер до 7 % от общите
допустими преки разходи за дейността.
По-висока единна ставка може да се
разреши с мотивирано решение на
Комисията.

6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може да разреши или
да наложи финансиране под формата на
единни ставки на косвените разходи на
бенефициера в размер до 7% от общите
допустими преки разходи за дейността.
По-висока единна ставка може да се
разреши с мотивирано решение на
Комисията. Отговорният
разпоредител с бюджетни кредити
докладва в своя годишен отчет за
дейността, посочен в член 73,
параграф 9, относно всяко подобно
взето решение, разрешената единна
ставка, сумите, за които става
въпрос, и мотивите за това решение.

Обосновка
Изменението ще помогне на бюджетния орган да контролира използването на това
изключение от отговорните разпоредители с бюджетни кредити.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 8
Текст, предложен от Комисията
8.
Бенефициерите могат да обявят
разходи за персонал за работата,
извършена от доброволци по дейност
или работна програма, въз основа на
RR\1127745BG.docx

Изменение
8.
Бенефициерите могат да обявят
разходи за персонал за работата,
извършена от доброволци по дейност
или работна програма, която подлежи
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единични разходи, разрешени в
съответствие с параграфи 1—6.

на отчитане, въз основа на единични
разходи, разрешени в съответствие с
параграфи 1 – 6.
Обосновка

От понятието за доброволчество следва, че работата, извършена от доброволци, не
се заплаща. Следователно, за да се избегне евентуално недоразумение, следва да се
изясни, че тази декларация е счетоводен инструмент и не води до възнаграждение за
доброволческа работа. Настоящото изменение се базира на предложение до
докладчиците от германските организации за социално подпомагане.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 176 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Когато дава разрешение за
плащането на единствени еднократни
суми, отговорният разпоредител с
бюджетни кредити съблюдава член 175.

3.
Когато дава разрешение за
плащането на единствени еднократни
суми, отговорният разпоредител с
бюджетни кредити съблюдава член 175
и приложимите правила за
съфинансиране, по-конкретно що се
отнася до максималния процент на
съфинансиране за цялостната
дейност или работна програма.

Изменение 259
Предложение за регламент
Член 177 – параграф 1 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размерът на еднократните суми,
единичните разходи или финансирането
с единна ставка, определен
предварително чрез прилагане на
метода, разрешен от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити или
Комисията в съответствие с член 175, не
се подлага на последващ контрол, без да
се засяга правото на отговорния
разпоредител с бюджетни кредити да
намали размера на безвъзмездните

Размерът на еднократните суми,
единичните разходи или финансирането
с единна ставка, определен
предварително чрез прилагане на
метода, разрешен от отговорния
разпоредител с бюджетни кредити или
Комисията в съответствие с член 175, се
подлага на последващ контрол
единствено в случай на разумно
съмнение, без да се засяга правото на
отговорния разпоредител с бюджетни
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средства съгласно член 127, параграф 4.
Когато еднократни суми, единични
разходи или единни ставки се определят
въз основа на обичайните практики за
осчетоводяване на разходите на
бенефициера, се прилага член 179,
параграф 2.

кредити да намали размера на
безвъзмездните средства съгласно член
127, параграф 4. Когато еднократни
суми, единични разходи или единни
ставки се определят въз основа на
обичайните практики за осчетоводяване
на разходите на бенефициера, се
прилага член 179, параграф 2.

Изменение 260
Предложение за регламент
Член 177 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
Честотата и обхватът на
проверките и контрола могат да
зависят, inter alia, от специфичния
риск, свързан с определен бенефициер.
Този риск се оценява, inter alia, въз
основа на настъпването в миналото
на нередности, които се дължат на
бенефициера и имат съществени
последици за безвъзмездни средства,
отпуснати на бенефициера при
сходни условия.
Обосновка

Проверките и контролът следва да са насочени повече към бенефициери,
представляващи по-голям риск за бюджета на Съюза. Проверките и контролът,
основани на риска, ще позволят на ЕС да използва повече от своите средства за
конкретни действия вместо за управление.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 178 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методът за определяне на еднократните
суми, единичните разходи или единните
ставки, съответните данни и получените
в резултат суми се оценява периодично
и ако е необходимо, се адаптира в

Методът за определяне на еднократните
суми, единичните разходи или единните
ставки, съответните данни и получените
в резултат суми, както и
адекватността на тези суми спрямо
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съответствие с член 175.

постигнатия резултат, се оценява
периодично и поне на всеки две години
и ако е необходимо, се адаптира в
съответствие с член 175.

Изменение 262
Предложение за регламент
Член 180 – параграф 2 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
когато прогнозните допустими
разходи включват разходи за работата,
извършена от доброволци, посочена в
член 175, параграф 8, безвъзмездните
средства не надвишават прогнозните
допустими разходи, различни от
разходите за извършената от
доброволците работа.

б)
когато прогнозните допустими
разходи включват разходи за работата,
извършена от доброволци, посочена в
член 175, параграф 8, безвъзмездните
средства не надвишават прогнозните
допустими разходи, различни от
разходите за извършената от
доброволците работа, или 75% от
общите прогнозни допустими
разходи, в зависимост от това коя от
двете стойности е по-ниска.

Обосновка
Изменението има за цел да предотврати ситуация, при която много малка вноска в
натура води на практика до процент на съфинансиране от почти 100%.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 182 – параграф 1 – буква д a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
да)

недопускане на печалба.

Обосновка
Вж. обосновката на член 182а (нов).
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 183 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1.
Безвъзмездните средства са
предмет на работна програма, която
се публикува преди да започне
изпълнението ѝ.

Изменение 265
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
2.
Всички безвъзмездни средства,
отпуснати през финансовата година, се
публикуват в съответствие с член 36,
параграфи 1—4.

Изменение
2.
Всички безвъзмездни средства,
отпуснати през финансовата година, се
публикуват в съответствие с член 36,
параграфи 1 – 4. Освен това всички
институции на Съюза, които
провеждат обществени поръчки,
публикуват ясни правила на своите
уебсайтове относно придобиването,
разходите и мониторинга, както и
всички възложени договори,
включително стойността им.

Изменение 266
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 3 – уводна част
Текст, предложен от Комисията
3.
След публикуването съгласно
параграфи 1 и 2, при поискване от
Европейския парламент и от Съвета,
Комисията им изпраща отчет
относно:

Изменение
3.
След публикуването съгласно
параграфи 1 и 2 Комисията
оповестява публично и изпраща
отчет на Европейския парламент и на
Съвета относно:

Изменение 267
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
средната продължителност на
процедурата от датата на приключване
на поканата за предложения до
отпускането на безвъзмездните
средства;

в)
средната продължителност на
процедурата от датата на приключване
на поканата за предложения до
отпускането на безвъзмездните
средства, както и
продължителността съответно на
най-бавната и на най-бързата
процедура;

Изменение 268
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 3 – буква г a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
гa)
всякакви безвъзмездни
средства, предоставени на ЕИБ или
Европейския инвестиционен фонд в
съответствие с член 188, буква ж);

Изменение 269
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 3 – буква г б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
гб)
всяка операция за смесено
финансиране в съответствие с член
153, която включва безвъзмездни
средства.

Изменение 270
Предложение за регламент
Член 184 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Като изключение от параграф 1
външна дейност може да бъде
финансирана изцяло от безвъзмездни
PE601.115v02-00
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Изменение
3.
Като изключение от параграф 1
външна дейност, извършена от
партньор на Съюза, за която е
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средства само ако това се окаже от
съществено значение за нейното
осъществяване. В такъв случай се
посочват мотиви в решението за
отпускане на безвъзмездни средства.

доказано, че е в съответствие с
правилата и изискванията на
Комисията (чрез предварителната
оценка), може да бъде финансирана
изцяло от безвъзмездни средства, ако
това се окаже от съществено значение за
нейното осъществяване. В такъв случай
се посочват мотиви в решението за
отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение 271
Предложение за регламент
Член 185 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принцип на некумулативно отпускане и
избягване на двойното финансиране

Принцип на некумулативно отпускане и
забрана на двойното финансиране

Обосновка
Изменение с лингвистичен характер.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 185 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Дейност, за която от бюджета може
да бъдат разпределени безвъзмездни
средства, трябва да бъде ясно
определена. Не се допуска разделяне на
дейност на различни дейности с цел
заобикаляне на правилата за
финансиране, посочени в настоящия
регламент.
Обосновка

Възстановява се член 176 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.
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Изменение 273
Предложение за регламент
Член 185 – параграф 4 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат
по отношение на:

4.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат
по отношение на:

Обосновка
Не следва да има изключения от забраната на двойното финансиране.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 186 – параграф 2 – алинея 2 – буква б – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
в случай на изключителна
спешност за мерките, посочени в член
188, букви а) или б), при който
включването на ранен етап на Съюза би
било от голямо значение. В тези случаи
разходите на бенефициера преди датата
на подаване на заявлението са
допустими за финансиране от Съюза
при следните условия:

б)
в случай на изключителна
спешност за мерките, посочени в член
188, буква а), при който включването на
ранен етап на Съюза би било от голямо
значение. В тези случаи разходите на
бенефициера преди датата на подаване
на заявлението са допустими за
финансиране от Съюза при следните
условия:

Обосновка
Дерогацията от принципа на забрана за отпускане със задна дата следва да бъде
строго ограничена до хуманитарната помощ и свързаните случаи.
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 186 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в
годишния отчет за дейността,
посочен в член 73, параграф 9, относно
всеки от тези случаи под заглавие
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„Дерогации от принципа на забрана за
отпускане със задна дата в
съответствие с член 186 от
Финансовия регламент“.

Изменение 276
Предложение за регламент
Член 186 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
В случай на безвъзмездни
средства за оперативни разходи,
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства се подписва в
срок от шест месеца след началото на
бюджетната година на бенефициера.
Допустимите за финансиране разходи не
може да бъдат направени преди
подаването на заявлението или преди
началото на финансовата година на
бенефициера.

4.
В случай на безвъзмездни
средства за оперативни разходи,
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства се подписва в
срок от три месеца след началото на
бюджетната година на бенефициера.
Допустимите за финансиране разходи не
може да бъдат направени преди
подаването на заявлението или преди
началото на финансовата година на
бенефициера. Първият транш се
изплаща на бенефициера в срок от два
месеца след подписване на
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства.

Обосновка
Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от
Комисията следва да се намали от 6 на 3 месеца от началото на финансовата година
на бенефициера. Това би позволило на Комисията да повиши своята ефикасност в
цикъла на програмиране. С това би се избегнало накърняването на финансовия
капацитет на организациите на гражданското общество, и по-специално на наймалките от тях. Срокът от шест месеца за подписване на споразуменията, плюс три
месеца за плащане на първия транш принуждава повечето организации на
гражданското общество да търсят банкови заеми.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 186 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 186a
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Принцип на недопускане на печалба
1.
Безвъзмездните средства
нямат за цел или резултат
реализирането на печалба в рамките
на дейността или на работната
програма на бенефициера („принцип
на недопускане на печалба“).
2.
Печалбата се определя като
излишък на приходите спрямо
допустимите разходи, направени от
бенефициера, когато се прави заявка
за плащане на остатъка.
3.
Приходите, посочени в
параграф 2, се ограничават до дохода,
генериран от дейността или
работната програма, както и
целевите финансови вноски от донори
за финансирането на допустимите
разходи.
В случай на безвъзмездни средства за
оперативни разходи, сумите,
предвидени за натрупване на резерви,
не се вземат предвид за проверката на
спазването на принципа на
недопускане на печалба.
4.

Параграф 1 не се прилага за:

а)
дейностите, чиято цел е
засилване на финансовия капацитет
на бенефициера, или дейностите,
които генерират приход, за да се
гарантира тяхната непрекъснатост
след периода на финансиране от
Съюза, предвиден в решението или
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства;
б)
стипендиите за образование,
изследователска дейност или
професионално обучение, отпуснати
на физически лица;
в)
друга пряка помощ, изплатена
на най-нуждаещи се физически лица,
като безработни лица и бежанци;
г)
безвъзмездните средства въз
основа на единна ставка и/или
еднократни суми и/или единични
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разходи, когато те отговарят на
условията по член 175;
д)
безвъзмездните средства с
ниска стойност.
5.
Когато се реализира печалба,
Комисията има право да извърши
събиране на процент от печалбата,
който отговаря на вноската на Съюза
за допустимите разходи,
действително извършени от
бенефициера за изпълнение на
дейността или работната програма.
Чрез дерогация от настоящия член,
ако европейска политическа фондация
по смисъла на Регламент (ЕС,
Евратом) № 1141/2014 реализира
излишък на приходите спрямо
разходите в края на финансова година,
за която е получила безвъзмездни
средства за оперативни разходи,
частта от този излишък в размер до
25% от общите приходи за
посочената година може да бъде
пренесена за следващата година, при
условие че се използва преди края на
първото тримесечие на тази
следваща година.
Обосновка
Принципът на недопускане на печалба за безвъзмездните средства е ключов принцип
при управлението на публичните финанси. Самата Комисия счита, че използваният по
подразбиране вариант за финансиране на генериращи приходи проекти следва да бъде
използването на финансови инструменти, а не безвъзмездни средства, и поради това
запазването на този принцип по отношение на безвъзмездните средства е
необходимо.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 187 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)
условията за финансиране от
Съюза, по-специално формите на
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Изменение
в)
условията за финансиране от
Съюза, като се уточняват всички
видове принос на Съюза, по-специално
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безвъзмездните средства;

формите на безвъзмездните средства;

Изменение 279
Предложение за регламент
Член 187 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
за информиране на всички
заявители за резултатите от оценката на
техните заявления - максимум шест
месеца, считано от крайната дата за
подаване на пълните предложения;

а)
за информиране на всички
заявители за резултатите от оценката на
техните заявления – максимум три
месеца, считано от крайната дата за
подаване на пълните предложения;

Изменение 280
Предложение за регламент
Член 187 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
за подписване със заявителите на
споразуменията за отпускане на
безвъзмездни средства — максимум
три месеца, считано от датата на
информиране на заявителите, че са
успели.

б)
за подписване със заявителите на
споразуменията за отпускане на
безвъзмездни средства – максимум един
месец, считано от датата на
информиране на заявителите, че са
успели.

Изменение 281
Предложение за регламент
Член 187 – параграф 2 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в годишния
си отчет за дейността за средната
продължителност на сроковете,
използвани за информиране на
заявителите и за подписване на
споразумения за отпускане на
безвъзмездни средства. В случай на
надхвърляне на сроковете, посочени във
първата алинея, оправомощеният

Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити докладва в годишния
си отчет за дейността за средната
продължителност на сроковете,
използвани за информиране на
заявителите и за подписване на
споразумения за отпускане на
безвъзмездни средства, както и за
съответно най-дългия и най-късия
срок. В случай на надхвърляне на
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разпоредител с бюджетни кредити
посочва причините за това и ако липсва
надлежна обосновка в съответствие с
втора алинея, предлага коригиращо
действие.

сроковете, посочени в първата алинея,
оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити посочва причините
за това и ако липсва надлежна
обосновка в съответствие с втора
алинея, предлага коригиращо действие.

Изменение 282
Предложение за регламент
Член 188 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
в полза на органи, които имат
монопол de jure или de facto, или на
органи, определени от държавите
членки, под тяхна отговорност,
когато тези държави членки са в
положение на монопол de jure или de
facto;

заличава се

Обосновка
Предложението на Комисията предвижда възможността за отпускане на преки
безвъзмездни средства на упълномощени от държавите членки субекти, за да бъдат
обхванати случаите на монопол de facto или de jure или случаите, когато преките
бенефициери са избрани въз основа на техните технически познания. Докладчиците не
са достатъчно убедени, че рискът от разширяване на безвъзмездните средства без
покана за предложения е оправдан в този случай.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 188 – параграф 2 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Изключенията, посочени в букви в) и
е) от първа алинея, се тълкуват и
прилагат ограничително от
институциите и органите на Съюза
или държавите членки.

Изменение 284
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Предложение за регламент
Член 188 – параграф 2 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Институциите и органите на Съюза
или държавите членки ясно
определят сроковете и обхвата на
прилагане за изключенията, посочени
в букви в) и е) от първа алинея.

Изменение 285
Предложение за регламент
Член 189 – параграф 1 – буква г – алинея 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея не се прилага по
отношение на публичните органи и
международните организации, посочени
в член 151.

Първа алинея не се прилага по
отношение на публичните органи,
организациите на държавите членки
и международните организации,
посочени в член 151.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 189 – параграф 1 – буква д – алинея 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията
д)
описание на дейността или
работната програма и прогнозен
бюджет, в който, когато това е
възможно:

Изменение
д)
описание на дейността или
работната програма и прогнозен
бюджет, в който:

Изменение 287
Предложение за регламент
Член 189 – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
2а.
Заявителят посочва
източниците и размерите на
финансирането от Съюза, което е
получено или за което е подадено
заявление за същата дейност или
част от дейност или за неговото
функциониране по време на същата
финансова година, както и всяко друго
финансиране, което е получено или за
което е подадено заявление за същата
дейност.
Обосновка

Изречението е възстановено от член 196, параграф 4 от правилата за прилагане на
Финансовия регламент.
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 191 – параграф 5 – буква в a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
вa)
организации на държавите
членки;
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 191 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията
6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може, в зависимост
от оценка на риска, да отмени
задължението за проверка на
оперативния капацитет на публични
органи или международни организации.
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Изменение
6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може, в зависимост
от оценка на риска, да отмени
задължението за проверка на
оперативния капацитет на публични
органи, организации на държавите
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членки или международни организации.
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 192 – параграф 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
да се даде възможност за
оценяването им.

Изменение 291
Предложение за регламент
Член 200 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

След публикуването, при поискване от
Европейския парламент и от Съвета,
Комисията им изпраща отчет относно:

След публикуването Комисията
изпраща на Европейския парламент и
на Съвета отчет относно:

Изменение 292
Предложение за регламент
Член 201 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Съюзът може да установява
финансови инструменти или да
предоставя бюджетни гаранции или
финансова помощ, подкрепени от общия
бюджет посредством основен акт.

1.
За да постигне своите цели,
Съюзът може да установява финансови
инструменти или да предоставя
бюджетни гаранции или финансова
помощ, подкрепени от общия бюджет
посредством основен акт, когато това
е доказано като най-добрия начин за
постигане на целите на Съюза.
Финансовите инструменти допълват
другата форма на бюджетна
интервенция.
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Изменение 293
Предложение за регламент
Член 201 – параграф 4 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4а.
Сметната палата има пълен
достъп до всяка информация, свързана
с финансовите инструменти,
бюджетните гаранции и
финансовата помощ, включително
проверките на място.
Освен ако в основния акт е предвидено
друго, се счита, че Сметната палата
е външният одитор, отговорен за
проектите и програмите,
подпомагани от финансов
инструмент, бюджетна гаранция или
финансова помощ.

Изменение 294
Предложение за регламент
Член 202 – параграф -1 (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1.
Финансовите инструменти се
използват в съответствие с
принципите на добро финансово
управление, прозрачност,
пропорционалност, недискриминация,
равно третиране и субсидиарност и
съгласно техните цели и по
целесъобразност, срок, определени в
основния акт за тези финансови
инструменти.
Обосновка

Възстановява се член 140, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който
беше заличен от Комисията.
Изменение 295
Предложение за регламент
RR\1127745BG.docx
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Член 202 – параграф 1 – буква г
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)
постигат ефект на лоста или
мултиплициращ ефект чрез
мобилизиране на обща инвестиция,
чийто размер е по-голям от размера на
финансовия принос или гаранцията на
Съюза. Целевият обхват на стойностите
за ефекта на лоста и мултиплициращия
ефект се основава на предварителна
оценка за съответния финансов
инструмент или бюджетна гаранция;

г)
постигат ефект на лоста или
мултиплициращ ефект чрез
мобилизиране на обща инвестиция,
чийто размер е по-голям от размера на
финансовия принос или гаранцията на
Съюза. Целевият обхват на стойностите
за ефекта на лоста и мултиплициращия
ефект се основава на оценка на
въздействието за съответния финансов
инструмент или бюджетна гаранция;

Обосновка
Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 202 – параграф 1 – буква ж
Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)
предвиждат възнаграждението на
изпълнителните субекти или
контрагенти, участващи в изпълнението,
да бъде основано на постигнатите
резултати. Таксите, основани на
постигнатите резултати, включват
административни такси за субекта или
контрагента като възнаграждение за
работата, извършена при изпълнението
на даден финансов инструмент или
бюджетна гаранция и когато е
целесъобразно, свързани с политиката
стимули за насърчаване на постигането
на целите на политиката или за
стимулиране на финансовите
постижения на финансовия инструмент
или бюджетната гаранция.
Извънредните разноски могат да бъдат
възстановени;

ж)
предвиждат възнаграждението на
изпълнителните субекти или
контрагенти, участващи в изпълнението,
да бъде основано на постигнатите
резултати. Таксите, основани на
постигнатите резултати, включват
административни такси за субекта или
контрагента като възнаграждение за
работата, извършена при изпълнението
на даден финансов инструмент или
бюджетна гаранция, изчислени въз
основа на реално прехвърлените
средства, и когато е целесъобразно,
свързани с политиката стимули за
насърчаване на постигането на целите
на политиката или за стимулиране на
финансовите постижения на финансовия
инструмент или бюджетната гаранция.
Извънредните разноски могат да бъдат
възстановени в надлежно обосновани
случаи;
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Изменение 297
Предложение за регламент
Член 202 – параграф 1 – буква ж a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
жa) споразуменията и
съответните мерки за изпълнение
трябва да бъдат добре планирани и
внимателно прилагани; Комисията
следва да не дава възможност за
изчисляване на административните
такси като процент от общата
вноска на Съюза, за която е поето
задължение, включително
непоисканата част от бюджетните
кредити за задължения.

Изменение 298
Предложение за регламент
Член 202 – параграф 1 – буква з
Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)
се основават на предварителни
оценки, индивидуално или като част от
програма, в съответствие с член 32.
Предварителната оценка съдържа
разяснения относно избора на вида
финансова операция, като се вземат
предвид преследваните политически
цели и свързаните с това финансови
рискове и икономии за бюджета на
Съюза.

з)
се основават на оценки на
въздействието, индивидуално или като
част от програма, в съответствие с член
32. Оценката на въздействието
съдържа разяснения относно избора на
вида финансова операция, като се
вземат предвид преследваните
политически цели и свързаните с това
финансови рискове и икономии за
бюджета на Съюза. Тези оценки се
преразглеждат и актуализират, за да
се отчете ефектът от значителните
социално-икономически промени
върху обосновката на инструмента
или гаранцията.

Обосновка
Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.
Изменение 299
RR\1127745BG.docx
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Предложение за регламент
Член 202 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията
б)
след края на периода на
изпълнение на даден финансов
инструмент или бюджетна гаранция
всяка неизплатена сума от бюджета на
Съюза се връща в бюджета;

Изменение
б)
след края на периода на
изпълнение на даден финансов
инструмент или бюджетна гаранция и
като се вземе под внимание
естеството на този финансов
инструмент или бюджетна гаранция
всяка неизплатена сума от бюджета на
Съюза се връща в бюджета;
Обосновка

При схемите за поделяне на риска в рамките на портфейл следва да се отчете и
жизненият цикъл на портфейла, преди да бъдат връщани средства в бюджета на ЕС.
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 203 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
2.
Бюджетните гаранции и
финансовата помощ могат да създадат
условен пасив за Съюза, надхвърлящ
финансовите активи, предоставени за
покриване на финансовия пасив на
Съюза.

Изменение
2.
Бюджетните гаранции и
финансовата помощ могат да създадат
условен пасив за Съюза, който може
да надхвърля единствено финансовите
активи, предоставени за покриване на
финансовия пасив на Съюза, ако това е
предвидено в основен акт за създаване
на гаранция и при посочените в него
условия.
Обосновка

С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 159 на
докладчиците.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 204 – параграф 8 – буква а
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
в резултат на задействане на
бюджетна гаранция нивото на
обезпеченията за тази бюджетна
гаранция пада под 30 % от процента на
обезпечаване, предвиден в параграф 1,
или може да спадне под този процент
в рамките на една година в съответствие
с оценка на риска, извършена от
Комисията;

а)
в резултат на задействане на
бюджетна гаранция нивото на
обезпеченията за тази бюджетна
гаранция пада под 50% от процента на
обезпечаване, предвиден в параграф 1, и
също така когато то пада под 30%
или когато може да спадне под който
и да е от тези проценти в рамките на
една година в съответствие с оценка на
риска, извършена от Комисията;

Изменение 302
Предложение за регламент
Член 204 – параграф 8 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
размерът на привлечения
частен капитал е по-малък от
размера на приноса от публични
източници.

Изменение 303
Предложение за регламент
Член 205 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
1.
Обезпечаването за покриване на
финансовите пасиви, произтичащи от
финансови инструменти, бюджетни
гаранции или финансова помощ, се
държи в общ обезпечителен фонд под
прякото изпълнение на Комисията.

RR\1127745BG.docx

Изменение
1.
Обезпечаването за покриване на
финансовите пасиви, произтичащи от
финансови инструменти, бюджетни
гаранции или финансова помощ, се
държи в общ обезпечителен фонд под
прякото изпълнение на Комисията.
Комисията информира Европейския
парламент и се консултира с него
относно функционирането на общия
обезпечителен фонд и изчисляването
на неговия процент на обезпечаване.
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Изменение 304
Предложение за регламент
Член 206 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независима оценка на адекватността на
насоките се извършва на всеки три
години.

Независима оценка на адекватността на
насоките се извършва на всеки три
години и се предава на Европейския
парламент и на Съвета.

Изменение 305
Предложение за регламент
Член 207 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва ежегодно относно
финансовите инструменти, бюджетните
гаранции, финансовата помощ,
условните пасиви и общия
обезпечителен фонд в съответствие с
член 242.

Комисията докладва ежегодно относно
финансовите инструменти,
включително финансовите
инструменти, уредени в член 210,
бюджетните гаранции, финансовата
помощ, условните пасиви и общия
обезпечителен фонд в съответствие с
член 242.

Обосновка
Изискванията за докладване за финансовите инструменти при споделено изпълнение
следва да бъдат същите като тези при пряко или непряко изпълнение.
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
1.
Без да се засяга член 201,
параграф 1, финансови инструменти
могат да бъдат създавани, в
надлежно обосновани случаи, без да се
разрешават с основен акт, при
условие че тези инструменти са
включени в бюджета в съответствие
PE601.115v02-00
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Изменение
заличава се
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с член 50, параграф 1, буква д).

Изменение 307
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато финансовите инструменти са
комбинирани в едно споразумение с
допълнителна подкрепа от бюджета на
Съюза, включително безвъзмездни
средства, разпоредбите на настоящия
дял се прилагат за цялата мярка.
Докладването се извършва в
съответствие с член 242.

2. Когато финансовите инструменти са
комбинирани в едно споразумение с
допълнителна подкрепа от бюджета на
Съюза, включително безвъзмездни
средства, правилата, приложими за
метода на финансиране в размер на
над 50% от общото финансиране, се
прилагат за цялата мярка. Докладването
за частта от финансирането, която
се пада на финансовия инструмент, се
извършва в съответствие с член 242.

Изменение 308
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Комисията гарантира
хармонизирано управление на
финансовите инструменти, поспециално в областта на
счетоводството, докладването,
наблюдението и управлението на
финансовия риск.

Изменение
3.
Комисията гарантира
хармонизирано и опростено
управление на финансовите
инструменти, по-специално в областта
на счетоводството, докладването,
наблюдението и управлението на
финансовия риск.

Изменение 309
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
Когато Съюзът участва във
финансов инструмент с миноритарен
дял, Комисията осигурява спазването
RR\1127745BG.docx

Изменение
заличава се
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на разпоредбите на настоящия дял в
съответствие с принципа на
пропорционалност, въз основа на
размера и стойността на участието
на Съюза в инструмента. Независимо
от горепосоченото, Комисията
осигурява спазването на разпоредбите
на член 124.

Изменение 310
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 7 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
7a.
Всяка година Комисията
докладва на Европейския парламент и
на Съвета за ефикасността и
ефективността на финансовите
инструменти при видовете
управление, посочени в член 61,
параграф 1, букви а), б) и в). В своя
годишен доклад Комисията ясно
доказва добавената стойност на
финансовите инструменти, посочва
крайните бенефициери на средствата
и изброява проектите, финансирани
чрез финансовите инструменти.

Изменение 311
Предложение за регламент
Член 210 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
По отношение на вноските от
фондовете под съвместно изпълнение за
финансовите инструменти, създадени
съгласно настоящия раздел, се прилагат
специфичните за отделните сектори
правила. Независимо от
горепосоченото, управляващите органи
могат да разчитат на съществуваща
предварителна оценка, осъществена в
съответствие с член 202, параграф 1,

3.
По отношение на вноските от
фондовете под съвместно изпълнение за
финансовите инструменти, създадени
съгласно настоящия раздел, се прилагат
специфичните за отделните сектори
правила. Независимо от
горепосоченото, управляващите органи
могат да разчитат на съществуваща
оценка на въздействието, осъществена
в съответствие с член 202, параграф 1,
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буква з), преди да се направят вноските
към съществуващ финансов инструмент.

буква з), преди да се направят вноските
към съществуващ финансов инструмент.

Обосновка
Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 213 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Финансовата помощ от Съюза за
държавите членки или трети държави е
под формата на заем или кредитна
линия или друг инструмент, който се
счита за подходящ за осигуряване на
ефективност на помощта. За тази цел
Комисията се оправомощава, в
съответния основен акт, да заеме
необходимите средства от името на
Съюза на капиталовите пазари или от
финансови институции.

1.
Финансовата помощ от Съюза за
държавите членки или трети държави
зависи от предварително определени
условия и е под формата на заем или
кредитна линия или друг инструмент,
който се счита за подходящ за
осигуряване на ефективност на
помощта. За тази цел Комисията се
оправомощава, в съответния основен
акт, да заеме необходимите средства от
името на Съюза на капиталовите пазари
или от финансови институции.

Изменение 313
Предложение за регламент
Член 213 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
Финансовата помощ се
изпълнява пряко от самата Комисия.

Изменение
4.
Финансовата помощ се
изпълнява пряко от самата Комисия,
която докладва редовно на
Европейския парламент и на Съвета
относно изпълнението на условията
и еволюцията на финансовата
помощ.

Изменение 314
Предложение за регламент
Член 213 – параграф 5 – буква а
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
гарантиране, че държавата
бенефициер извършва редовни проверки
за правилното използване на полученото
финансиране, предприема съответните
мерки за предотвратяване на нередности
и измами и ако е необходимо,
предприема правни действия за
събирането на средствата, предоставени
съгласно финансовата помощ от Съюза,
които са били незаконно присвоени;

а)
гарантиране, че държавата
бенефициер извършва редовни проверки
за правилното използване на полученото
финансиране и за изпълнението на
условията, предприема съответните
мерки за предотвратяване на нередности
и измами и ако е необходимо,
предприема правни действия за
събирането на средствата, предоставени
съгласно финансовата помощ от Съюза,
които са били незаконно присвоени;

Изменение 315
Предложение за регламент
Член 215 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Вноските не се използват за
предоставяне пряко или непряко на
лична полза, в пари или в натура, на
отделни членове или служители на
европейска политическа партия.
Вноските не се използват за пряко или
непряко финансиране на дейности на
трети страни, по-специално на
национални политически партии или
политически фондации на европейско
или национално равнище, било то под
формата на безвъзмездни средства,
дарения, заеми или други подобни
споразумения. Вноските не се използват
за нито едно от предназначенията,
изключени в член 22 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 1141/2014.

3.
Вноските не се използват за
предоставяне пряко или непряко на
лична полза, в пари или в натура, на
отделни членове или служители на
европейска политическа партия.
Вноските не се използват за пряко или
непряко финансиране на дейности на
трети страни, по-специално на
национални политически партии или
политически фондации на европейско
или национално равнище, било то под
формата на безвъзмездни средства,
дарения, заеми или други подобни
споразумения. За целите на
настоящия член свързаните субекти
на европейски политически партии на
европейско равнище, като например
младежките и женските организации
на тези партии, не се считат за
трети страни. Вноските не се
използват за нито едно от
предназначенията, изключени в член 22
от Регламент (ЕС, Евратом) №
1141/2014.
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Обосновка
С изменението се пояснява, че съгласно новия устав европейските политически
партии все още имат право да подпомагат своите младежки, женски и други
организации.
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 215 – параграф 6 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6а.
Европейските политически
партии имат право да създават
резерви със сумата на своите
собствени ресурси, превишаващи 15%
от своите годишни възстановими
разходи.
Обосновка

С изменението се пояснява, че съгласно новия устав европейските политически
партии все още имат право да създават резерви от своите собствени ресурси.
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 215 – параграф 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
Ако европейска политическа
фондация по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 1141/2014 реализира
излишък на приходите спрямо
разходите в края на финансова година,
за която е получила безвъзмездни
средства за оперативни разходи, част
от този излишък в размер до 25% от
общите приходи за посочената година
може да бъде пренесена за
следващата година, при условие че се
използва преди края на първото
тримесечие на тази следваща година.
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Обосновка
Актуализиран вариант на изменение 170. Докладчиците считат, че член 215,
параграф 7 следва да бъде преместен в член 186а, параграф 6 (нов).
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 219 – параграф 1 – буква -а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-a)
финансиране, което не е
свързано с разходи по съответните
дейности, въз основа на едно от
следните:
i)
изпълнението на определени
предварителни условия;
ii)
постигането на резултати,
измерени спрямо предварително
определени етапни цели или чрез
показатели за изпълнението.
Обосновка

Вж. обосновката на измененията на член 121.
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 219 – параграф 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията
д)
финансиране, което не е
свързано с разходи по съответните
дейности, въз основа на едно от
следните:

Изменение
заличава се

i)
изпълнението на определени
предварителни условия;
ii)
постигането на резултати,
измерени спрямо предварително
определени етапни цели или чрез
показатели за изпълнението.
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Обосновка
Вж. обосновката на измененията на член 121.
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 227 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителни фондове

Доверителни фондове на Съюза за
външни дейности
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на параграф 1 от настоящия член.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
За спешните ситуации,
действията след спешна ситуация или
тематичните действия Комисията
може, след като информира
Европейския парламент и Съвета, да
създава доверителни фондове
съобразно сключено с други донори
споразумение. В акта за учредяване на
всеки доверителен фонд се определят
целите на този фонд. Решението на
Комисията за създаване на
доверителния фонд включва описание
на целите на фонда, обосновката за
създаването му в съответствие с
параграф 3, посочване на срока му на
действие и предварителните
споразумения с други донори.

1.
Само в надлежно обосновани
случаи и за спешни действия,
действия след спешната ситуация или
тематични действия Комисията може
да предложи на Европейския
парламент и на Съвета създаването, с
основен акт в съответствие с
обикновената законодателна
процедура, на доверителен фонд за
външни дейности съобразно сключено
с други донори споразумение.
Основният акт, с който се създава
всеки доверителен фонд, включва
описание на целите на фонда,
обосновката за създаването му в
съответствие с параграф 3, дела на
финансиране от източници, различни
от бюджета на Съюза, чието
съотношение остава фиксирано за
целия срок на действие на
доверителния фонд, посочване на
срока му на действие и предварителните
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споразумения с други донори.
Доверителен фонд не се създава в
рамките на Съюза при никакви
обстоятелства.
Обосновка
Функциониращите доверителни фондове на Съюза са белязани от липса на надзор от
страна на ЕП и от въпроси, свързани с необходимостта на ангажиментите от
бюджета на Съюза да бъде отговаряно със заделени средства в същия размер от
други донори. Докато тези въпроси не бъдат разрешени, докладчиците считат за
преждевременно използването на доверителни фондове да се разшири и за вътрешни
политики. Освен това някои организации, които изпълняват проекти, срещат
проблеми с доверителните фондове при съфинансирането на проекти и поради това
се противопоставят на използването им в Съюза. Изменението взема предвид
предложения от германските организации за социално подпомагане.
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Комисията представя своите
проекторешения относно създаването,
продължаването и ликвидацията на
доверителен фонд на Съюза на
компетентния комитет, предвиден в
основния акт, съгласно който
вноската от Съюза се предоставя на
доверителния фонд на Съюза.

2.
Комисията представя своите
проекти на предложения относно
създаването, продължаването и
ликвидацията на доверителен фонд на
Съюза на Европейския парламент и на
Съвета.

Обосновка
Вж. обосновката на изменението на докладчиците на параграф 1.
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 3 – буква а
Текст, предложен от Комисията
а)
намесата на Съюза притежава
добавена стойност: доверителните
фондове се създават и изпълняват на
PE601.115v02-00

BG

Изменение
а)
чрез оценка на въздействието е
установено, че намесата на Съюза
притежава добавена стойност:
168/649

RR\1127745BG.docx

равнището на Съюза само когато
техните цели, по-специално поради своя
обхват и потенциални последици, могат
да бъдат по-добре постигнати на
равнището на Съюза, отколкото на
национално равнище;

доверителните фондове се създават и
изпълняват на равнището на Съюза само
когато техните цели, по-специално
поради своя обхват и потенциални
последици, могат да бъдат по-добре
постигнати на равнището на Съюза,
отколкото на национално равнище, и
когато те не могат да бъдат
постигнати в същата степен
посредством друг съществуващ
финансов инструмент;

Обосновка
Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 3 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
целите на доверителните
фондове на Съюза за външна дейност
съответстват на целите на
инструмента на Съюза или
бюджетната позиция, от която са
финансирани.
Обосновка

Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите и — в
качеството на наблюдатели — на
неучастващите държави членки, както и
RR\1127745BG.docx

Изменение
4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите – в
качеството на наблюдатели, и на
неучастващите държави членки, и по
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с цел да се вземат решения за
използването на средствата. Правилата
за съставяне на съвета и неговият
вътрешен правилник се определят в
учредителния акт на доверителния
фонд, приет от Комисията и спазван от
донорите. Тези правила включват
изискването за положителен вот от
Комисията за окончателното решение за
използването на средствата.

целесъобразност на Европейския
парламент, както и с цел да се вземат
решения за използването на средствата.
Правилата за съставяне на съвета и
неговият вътрешен правилник се
определят в учредителния акт на
доверителния фонд, приет от Комисията
и спазван от донорите. Тези правила
включват изискването за положителен
вот от Комисията за окончателното
решение за използването на средствата.

Изменение 326
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 5 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителните фондове на Съюза се
създават за ограничен срок на действие,
определен в акта за тяхното учредяване.
Този срок може да бъде удължен с
решение на Комисията по искане на
управителния съвет на съответния
доверителен фонд.

Доверителните фондове на Съюза се
създават за ограничен срок на действие,
определен в акта за тяхното учредяване.
Този срок може да бъде удължен с
решение на Европейския парламент и
на Съвета, действащи в
съответствие с обикновената
законодателна процедура след
предложение на Комисията по искане
на управителния съвет на съответния
доверителен фонд.

Изменение 327
Предложение за регламент
Член 228 – заглавие
Текст, предложен от Комисията
Изпълнение на доверителните фондове

Изменение
Изпълнение на доверителните фондове
на Съюза за външни дейности

Изменение 328
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Доверителните фондове на
Съюза се изпълняват в съответствие с
принципите на добро финансово
управление, прозрачност,
пропорционалност, недискриминация и
равно третиране, както и съобразно
специфичните цели, определени във
всеки отделен акт за учредяване.

1.
Доверителните фондове на
Съюза се изпълняват в съответствие с
принципите на добро финансово
управление, прозрачност,
пропорционалност, недискриминация и
равно третиране, при пълно зачитане
на механизма за бюджетен контрол и
надзор на Европейския парламент и
на Съвета, както и съобразно
специфичните цели, определени във
всеки отделен акт за учредяване.

Изменение 329
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
Всяка вноска от Съюза се
използва в съответствие с целите,
посочени в основния акт, съгласно
който вноската от Съюза се
предоставя на доверителния фонд на
Съюза.

Изменение 330
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Дейностите, финансирани по
доверителни фондове на Съюза, могат
да се изпълняват пряко от Комисията
съгласно член 61, параграф 1, буква а) и
чрез непряко изпълнение със субектите
съгласно член 61, параграф 1, буква в),
подточки i), ii), iii), v) и vi).

2.
Дейностите, финансирани по
доверителни фондове на Съюза, могат
да се изпълняват пряко от Комисията
съгласно член 61, параграф 1, буква а) и
чрез непряко изпълнение със субектите
съгласно член 61, параграф 1, буква в),
подточки i), ii), iii), v) и vi), и са
съобразени с финансовите правила.

Изменение 331
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Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовото отчитане на операциите,
извършени от всеки доверителен фонд,
се извършва два пъти годишно от
разпоредителя с бюджетни кредити.

Финансовото отчитане на операциите,
извършени от всеки доверителен фонд,
се извършва два пъти годишно от
разпоредителя с бюджетни кредити.
Освен това Комисията докладва поне
на всеки шест месеца относно
изпълнението на всеки доверителен
фонд според качествени критерии,
като например естеството на
проектите и програмите, получаващи
подкрепа, процедурите за подбор,
географските и тематичните
приоритети, надзора над
посредниците и начина, по който
доверителният фонд допринася за
постигането на целите, предвидени в
основния акт на инструментите на
Съюза, допринасящи за неговото
финансиране.

Изменение 332
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителните фондове подлежат всяка
година на независим външен одит.

Доверителните фондове подлежат всяка
година на независим външен одит. ЕСП
има право на контрол.

Изменение 333
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Доверителните фондове са част от
процедурата по освобождаване от
отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета съгласно
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член 319 от ДФЕС.

Изменение 334
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5а.
Комисията публикува подробен
доклад относно дейностите,
подпомагани от доверителните
фондове на Съюза, и относно
тяхното изпълнение и резултати,
посредством работен документ,
приложен към проектобюджета
всяка година, в съответствие с член
39, параграф 6.

Изменение 335
Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
третата държава спазва
основните принципи на Всеобщата
декларация за правата на човека;

Изменение 336
Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква г a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
га)
третата държава е въвела
антикорупционни закони.

Изменение 337
Предложение за регламент
Член 230 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
За стойности под праговете по
член 169, параграф 1, външни експерти,
получаващи възнаграждение, които
подпомагат институциите при
оценяване на заявленията за
безвъзмездни средства, проектите и
офертите и да предоставят становища и
съвети в специфични случаи, могат да
бъдат избирани въз основа на
процедурата, посочена в параграф 3.

1.
За стойности под праговете по
член 169, параграф 1, външни експерти,
получаващи възнаграждение, които
подпомагат институциите при
оценяване на заявленията за
безвъзмездни средства, проектите и
офертите и да предоставят становища и
съвети в специфични случаи, могат да
бъдат избирани въз основа на
процедурата, посочена в параграф 3. Те
подлежат на облагане с данък от
Съюза.

Изменение 338
Предложение за регламент
Член 234 – параграф 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишните отчети се изготвят за всяка
финансова година, която започва на 1
януари и завършва на 31 декември. Тези
отчети се състоят от:

Годишните отчети се изготвят за всяка
финансова година, която започва на 1
януари и завършва на 31 декември. Тези
отчети включват:

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 234 – параграф 1 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
финансовите отчети, в които се
представя финансова информация в
съответствие със счетоводните правила,
посочени в член 79;

а)
консолидираните финансови
отчети, в които се представя
консолидирането на финансовата
информация, съдържаща се във
финансовите отчети на
институциите, финансирани от
бюджета, тези на органите, посочени
в член 69, и на други органи, чиито
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отчети се изисква да бъдат
консолидирани в съответствие със
счетоводните правила, посочени в член
79;
Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 234 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
бюджетните отчети, в които се
представя информацията, съдържаща се
в бюджетните отчети на институциите.

б)
агрегираните бюджетни
отчети, в които се представя
информацията, съдържаща се в
бюджетните отчети на институциите;

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 234 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)
консолидираните годишни
отчети, в които се представя, в
съответствие със счетоводните
правила, посочени в член 79, и поспециално с принципа на
същественост, консолидирането на
финансовата информация,
съдържаща се във финансовите
отчети и в бюджетните отчети на
органите, посочени в член 69, и на
други органи, отговарящи на
критериите за счетоводно
консолидиране.
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Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 234 – параграф 1 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
Комисията публикува ежегодно
дългосрочна прогноза за паричните
потоци за период от седем до десет
години, включваща информация за
бюджетните тавани,
потребностите от плащания,
ограниченията, свързани с
капацитета, и когато е приложимо,
възможната отмяна на бюджетни
кредити.
Обосновка

В съответствие с предложенията на ЕСП (вж. Становище № 1/2017) докладчиците
предлагат преструктуриране на отчетите с включване на дългосрочна прогноза за
паричните потоци, за да бъдат подпомагани заинтересованите лица в оценяването на
изискванията за бъдещи плащания и бюджетните приоритети. Запазва се и
съществуващото определение за годишни отчети.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 235 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
След приключване на
финансовата година и до датата на
представяне на общите сметки
счетоводителят извършва корекции,
които, без да водят до отпускане или
събиране на суми за тази година, са
необходими за честното представяне
на тези сметки. Корекциите спазват
правилата за счетоводна отчетност,
посочени в член 79.
PE601.115v02-00
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Изменение
3.
След приключване на
финансовата година и до датата на
представяне на общите сметки
счетоводителят извършва корекции,
които, без да водят до отпускане или
събиране на суми за тази година, са
необходими за вярната и точна
представа за тези сметки. Корекциите
спазват правилата за счетоводна
отчетност, посочени в член 79.
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Обосновка
Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 237 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Счетоводителите на другите
институции и на органите, посочени в
член 234, изпращат своите междинни
отчети на счетоводителя на
Комисията и на Сметната палата до 1
март на следващата година.

1.
Счетоводителите на всички
институции и органи на Съюза
изпращат своите междинни отчети на
Сметната палата до 1 март на
следващата година.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 237, параграф 3а (нов).
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 237 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Счетоводителят на Комисията
консолидира тези междинни отчети с
междинните отчети на Комисията и до
31 март на следващата година изпраща
по електронен път на Сметната палата
междинните отчети на Комисията и
консолидираните междинни отчети на
Съюза.

3.
Счетоводителят на Комисията
консолидира тези междинни отчети с
междинните отчети на Комисията и до
31 март на следващата година изпраща
по електронен път на Сметната палата
консолидираните междинни отчети на
Съюза.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 237, параграф 3а (нов).
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 237 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
3а.
Консолидираните междинни
отчети на Съюза също така
включват изчисления процент грешки
в разходите на Съюза въз основа на
съгласувана методология.
Обосновка

В съответствие с предложенията на ЕСП (вж. параграфи 13 и 108 от Становище №
1/2017) докладчиците считат, че ЕСП следва също да разглежда междинните
отчети на Съюза.
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 238 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
До 1 юни Сметната палата
представя своите забележки по
междинните отчети на другите
институции и на всеки орган,
посочени в член 234, а до 15 юни
представя своите забележки по
междинните отчети на Комисията и
консолидираните междинни отчети на
Съюза.

1.
До 15 май на година n+1
Сметната палата представя своите
забележки по междинните отчети на
институциите и на всеки орган,
посочени в член 234, а до 1 юни на
година n+1 представя своите забележки
по консолидираните междинни отчети
на Съюза.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 238, параграф 2, алинея 2.
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 238 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счетоводителите на другите институции
и на органите, посочени в член 234,
изпращат до 15 юни изискваната
счетоводна информация за целите на
консолидирането на счетоводителя на

Счетоводителите на другите институции
и на органите, посочени в член 234,
изпращат до 1 юни изискваната
счетоводна информация за целите на
консолидирането на счетоводителя на
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Комисията, по начин и форма,
определени от него.

Комисията, по начин и форма,
определени от него.
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 238, параграф 2, алинея 2.
Изменение 349
Предложение за регламент
Член 238 – параграф 2 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Институциите, различни от Комисията,
и всеки от органите, посочени в член
234, изпращат своите окончателни
отчети до 1 юли на счетоводителя на
Комисията, на Сметната палата, на
Европейския парламент и на Съвета.

Институциите, различни от Комисията,
и всеки от органите, посочени в член
234, изпращат своите окончателни
отчети до 15 юни на счетоводителя на
Комисията, на Сметната палата, на
Европейския парламент и на Съвета. До
същата дата, след като одобри
своите собствени окончателни
отчети, Комисията ги изпраща по
електронен път на Европейския
парламент, на Съвета и на Сметната
палата.

Обосновка
Докладчиците считат, че има възможност за съкращаване на предложения времеви
график във връзка с одобряването и предаването на окончателните отчети.
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – уводна част
Текст, предложен от Комисията
1.
До 31 юли на следващата година
Комисията изпраща на Европейския
парламент и на Съвета интегриран
набор от отчети за финансите и
управленската отговорност, който
включва:
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Изменение
1.
До 31 март на следващата
година Комисията изпраща на
Европейския парламент и на Съвета
интегриран набор от отчети за
финансите и управленската
отговорност, който включва:
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Обосновка
Изместването на датата за изпращането на тези отчети от 30 юни на 31 юли – след
започването на лятната ваканция – е несъвместимо с вътрешните процедури на ЕП и
на комисията CONT. Точно обратното, докладчиците предлагат изместване на
крайния срок напред на 31 март.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
консолидираните годишни
отчети, посочени в член 238;

а)
консолидираните годишни
отчети, посочени в член 238, заедно с
дългосрочна прогноза за паричните
потоци;
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква б – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
годишния доклад за
управлението и резултатите, в който
се представят:

б)
единен доклад за управленската
отговорност, в който се представят:

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i а (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
ia)
декларация за управлението,
предоставяща информация за
ключовите управленски структури на
Съюза;
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
iб)
оценка на напредъка по
отношение на постигането на
целите на политиката, наблюдавани
с показателите за качеството на
изпълнението, посочени в член 31;
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i в (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
iв)
оценка на степента, в която
разходите са засегнати от
нередности при собствения прогнозен
процент грешки, и отделно, размера
на разходите на Съюза, които
предвижда да си възстанови чрез
събирания или финансови корекции
във връзка със съответната
финансова година;
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Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка ii а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
iia)
доклад относно ролята и
заключенията на комитета за
вътрешен одит, посочен в член 120а.
Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
доклада за превантивни и
коригиращи действия, обхващащ
бюджета на ЕС, който представя
финансовото въздействие на мерките,
предприети за защита на бюджета на ЕС
от разходи в нарушение на закона;

в)
доклада за превантивни и
коригиращи действия, обхващащ
бюджета на ЕС, който предоставя
прогнозно изчисление на нивото на
нередности в първоначалните или в
одобрените заявления за
възстановяване на разходи и представя
финансовото въздействие на мерките,
предприети за защита на бюджета на ЕС
от разходи в нарушение на закона;

Обосновка
Докладчиците считат, че консолидираните отчети следва да бъдат придружени от
единен доклад за управленската отговорност, в който се представя счетоводна
информация, декларация за управлението, общ обзор на разходите и дейностите на
Съюза, оценка на напредъка по отношение на постигането на поставените цели,
оценка на степента, в която разходите са засегнати от нередности, както и доклад
относно ролята и заключенията на комитета за вътрешен одит.
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Изменение 358
Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
доклада относно вътрешните
одити, както е посочено в член 116,
параграф 7;

д)
доклада относно вътрешните
одити, както е посочено в член 116,
параграф 4;
Обосновка

Поправка.
Изменение 359
Предложение за регламент
Член 241 – параграф 1 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те предоставят доклада на Европейския
парламент, на Съвета и на Сметната
палата до 31 март на следващата
финансова година.

Те предоставят доклада на Европейския
парламент, на Съвета и на Сметната
палата до 1 март на следващата
финансова година.

Обосновка
Последователно съгласуване на задълженията за докладване.
Изменение 360
Предложение за регламент
Член 242 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва ежегодно на
Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите инструменти,
бюджетните гаранции, финансовата
помощ, условните пасиви и общия
обезпечителен фонд в съответствие с
член 39, параграфи 4 и 5, както и с член
50, параграф 1, буква г). Тази

Комисията докладва ежегодно на
Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите инструменти,
бюджетните гаранции, финансовата
помощ, условните пасиви и общия
обезпечителен фонд към 30 юни на
годината на публикуване в
съответствие с член 39, параграфи 4 и 5,

RR\1127745BG.docx

183/649

PE601.115v02-00

BG

информация се предоставя
същевременно и на Сметната палата.

както и с член 50, параграф 1, буква г).
Тази информация се предоставя
същевременно и на Сметната палата.
Обосновка

Докладчиците приветстват предложението на Комисията за обединяване на всички
изисквания за докладване в един документ, приложен към проектобюджета.
Документът следва да осигурява същото ниво на информация, както настоящите
доклади, и да дава ясна картина на положението към 30 юни на годината на
публикуване.
Изменение 361
Предложение за регламент
Член 244 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладване относно доверителните
фондове

Докладване относно доверителните
фондове на Съюза за външни дейности
Обосновка

Вж. измененията на докладчика на член 227.
Изменение 362
Предложение за регламент
Член 244 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 39, параграф 5
Комисията докладва ежегодно на
Европейския парламент и на Съвета
относно дейностите, подкрепяни чрез
доверителни фондове на Съюза,
относно тяхното изпълнение и
резултати, както и относно тяхното
счетоводно отчитане.

В съответствие с член 39, параграф 6
Комисията докладва ежегодно на
Европейския парламент и на Съвета
относно дейностите, подкрепяни чрез
доверителните фондове на Съюза за
външни дейности, относно тяхното
изпълнение и резултати, както и
относно тяхното счетоводно отчитане.
Обосновка

Вж. измененията на докладчика на член 227.
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Изменение 363
Предложение за регламент
Член 247 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Проверката на Сметната палата
за това дали всички приходи са
постъпили и всички разходи са
извършени по законосъобразен и
редовен начин се извършва по
отношение на Договорите, бюджета,
настоящия регламент, делегираните
актове, приети съгласно настоящия
регламент, и всички останали актове,
приети съгласно Договорите. Тази
проверка е съобразена с многогодишния
характер на програмите и свързаните с
тях системи за наблюдение и контрол.

1.
Проверката на Сметната палата
за това дали всички приходи са
постъпили и всички разходи са
извършени по законосъобразен и
редовен начин се извършва по
отношение на Договорите, бюджета,
настоящия регламент, делегираните
актове, приети съгласно настоящия
регламент, и всички останали актове,
приети съгласно Договорите. Тази
проверка може да е съобразена с
многогодишния характер на програмите
и свързаните с тях системи за
наблюдение и контрол.

Обосновка
Както беше посочено от ЕСП (вж. точки 106 – 108 от Становище № 1/2017), новата
формулировка на Комисията засяга одитната методология на Палатата, която е в
правомощията на Палатата.
Изменение 364
Предложение за регламент
Член 249 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията
Комисията, останалите институции,
органите, които се разпореждат с
приходи и разходи от името на Съюза,
както и получателите осигуряват на
Сметната палата всички материални
условия и ѝ предоставят цялата
информация, която Сметната палата
счита за необходима за изпълнение на
своята задача. Те предоставят на
разположение на Сметната палата
всички документи, които се отнасят до
възлагането и изпълнението на
RR\1127745BG.docx

Изменение
Комисията, останалите институции,
органите, които се разпореждат с
приходи и разходи от името на Съюза,
както и получателите осигуряват на
Сметната палата всички материални
условия и ѝ предоставят цялата
информация, която Сметната палата
счита за необходима за изпълнение на
своята задача. Те предоставят на
разположение на Сметната палата, при
поискване от нейна страна, всички
документи, които се отнасят до
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финансирани от бюджета поръчки,
всички отчети за парични средства или
материали, цялата счетоводна
документация или оправдателни
документи, както и свързаните с това
административни документи, всички
документи за приходи и разходи, всички
инвентарни описи, всички органиграми
на отдели, които Сметната палата счита
за необходими за извършване на одит,
по документи или на място, на отчета за
бюджетния и финансовия резултат, и за
същите цели — всички документи и
данни, създадени или съхранявани на
електронен носител.

възлагането и изпълнението на
финансирани от бюджета поръчки,
всички отчети за парични средства или
материали, цялата счетоводна
документация или оправдателни
документи, както и свързаните с това
административни документи, всички
документи за приходи и разходи, всички
инвентарни описи, всички органиграми
на отдели, които Сметната палата счита
за необходими за извършване на одит,
по документи или на място, на отчета за
бюджетния и финансовия резултат, и за
същите цели – всички документи и
данни, създадени или съхранявани на
електронен носител. Правото на
достъп на ЕСП включва достъп до
информационната система,
използвана за управлението на
приходите и разходите, обект на
нейния одит.

Обосновка
Вж. изменението на докладчика на член 249, параграф 7.
Изменение 365
Предложение за регламент
Член 249 – параграф 7
Текст, предложен от Комисията
7.
Използването на интегрирани
компютърни системи не води до
ограничаване на достъпа на Сметната
палата до оправдателните документи.

Изменение
7.
Използването на интегрирани
компютърни системи не води до
ограничаване на достъпа на Сметната
палата до оправдателните документи.
Когато това е технически възможно,
на ЕСП се предоставя електронен
достъп до данни и документи,
необходими за одита, които тя да
използва в своите помещения.
Обосновка

Докладчиците предлагат изменения на член 249, за да се гарантира, че ЕСП има явно
право на достъп до информационната система, която е необходима за извършването
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на нейния одит.
Изменение 366
Предложение за регламент
Член 250 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
До 15 юни Сметната палата
предава на Комисията и на съответните
институции всички забележки, които по
нейно мнение са от такова естество, че
следва да бъдат включени в годишния
доклад. Тези забележки запазват
поверителния си характер и подлежат
на състезателна процедура. До 15
октомври всяка институция изпраща
своя отговор на Сметната палата.
Отговорите на останалите институции,
различни от Комисията, се изпращат
същевременно и на Комисията.

1.
До 30 юни Сметната палата
предава на Комисията и на съответните
институции всички забележки, които по
нейно мнение са от такова естество, че
следва да бъдат включени в годишния
доклад, за да се даде възможност на
съответните институции да ги
коментират. Тези забележки запазват
поверителния си характер. До 15 юли
всяка институция изпраща своя отговор
на Сметната палата. Отговорите на
останалите институции, различни от
Комисията, се изпращат същевременно
и на Комисията.

Обосновка
Поправка на изменение 205. Предвид опита от 2016 г. може редовно да се постига поефективно и навременно представяне на годишния доклад на ЕСП, ако крайният срок,
в рамките на който Комисията и другите институции трябва да представят своите
годишни отчети и свързаната с тях информация, бъде съответно коригиран.
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 250 – параграф 3 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията
Сметната палата предприема всички
необходими мерки, за да гарантира, че
отговорите от всички институции
на нейните забележки се публикуват
до или след всяка забележка, за която
се отнасят.
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Обосновка
Прерогативите на ЕСП относно начина, по който формулира и представя
специалните си доклади, следва да се запазят, вместо да бъдат предварително
определени от настоящото предложение.
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 251 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сметната палата предава на съответната
институция или орган всички
забележки, които по нейно мнение
следва да бъдат включени в специален
доклад. Тези забележки запазват
поверителния си характер и подлежат
на състезателна процедура.

Сметната палата предава на съответната
институция или орган всички
забележки, които по нейно мнение
следва да бъдат включени в специален
доклад, за да се даде възможност на
съответната институция или орган
да ги коментират. Тези забележки
запазват поверителния си характер.

Изменение 369
Предложение за регламент
Член 251 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
По искане на ЕСП или съответната
институция или орган отговорите
може да бъдат разгледани от
Европейския парламент.
Обосновка

За да се увеличи прозрачността на процедурата, особено в случаи на забавяния,
отговорите на съответната институция или орган може да подлежат на
разглеждане от Европейския парламент.
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 251 – параграф 1 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сметната палата предприема всички
необходими мерки, за да гарантира, че
отговорите на нейните забележки от
всяка съответна институция или орган
се публикуват до или след всяка
забележка, за която се отнасят, и
публикува графика за изготвяне на
специалния доклад.

Сметната палата предприема всички
необходими мерки, за да гарантира, че
отговорите на нейните забележки от
всяка съответна институция или орган
се публикуват заедно със специалния
доклад.

Обосновка
Прерогативите на ЕСП относно начина, по който формулира и представя
специалните си доклади, следва да се запазят, вместо да бъдат предварително
определени в настоящото предложение.
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 256 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетните кредити за
административни разходи, обхванати от
настоящия дял, са тези, посочени в член
45, параграф 3.

Бюджетните кредити за
административни разходи, обхванати от
настоящия дял, са тези, посочени в член
45, параграф 3, както и тези на
другите институции.

Обосновка
Определението за бюджетните кредити за административни разходи не следва да се
отнася само до административните разходи на Комисията (член 45, параграф 3); то
следва да включва административните разходи и на другите институции.
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 258 – параграф 3 – алинея 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако в рамките на четириседмичния срок
Европейският парламент и/или Съветът
изразят надлежно обоснована

Ако в рамките на четириседмичния срок
Европейският парламент и/или Съветът
изразят загриженост, срокът се
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загриженост, срокът се удължава
еднократно с две седмици.

удължава еднократно с две седмици.

Изменение 373
Предложение за регламент
Член 258 – параграф 5 – алинея 1 – буква a а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)

замяната на земя или сгради;

Изменение 374
Предложение за регламент
Член 258 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
придобиването, структурния
ремонт, изграждането на сгради или
проекти, които съчетават тези
елементи и трябва да бъдат
изпълнени в рамките на същия срок,
за сума над 1 000 000 EUR, ако цената
е над 110% от индекса на местните
цени или наеми на сравними
недвижими имоти;

Изменение 375
Предложение за регламент
Член 258 – параграф 5 – алинея 1 – буква б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бб)
продажбата на земя или
сгради, ако цената е под 90% от
индекса на местните цени на
сравними недвижими имоти;

Изменение 376
Предложение за регламент
Член 259 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Процедурата за ранно
информиране и процедурата за
предварително одобряване, определени
в член 258, параграфи 1—5, не се
прилагат за жилищни сгради.
Европейският парламент и Съветът
могат да поискат от компетентната
институция всякаква информация,
свързана с жилищни сгради.

2.
Процедурата за ранно
информиране и процедурата за
предварително одобряване, определени
в член 258, параграфи 1 – 5, се прилагат
и за жилищни сгради, ако
придобиването, структурният
ремонт, изграждането на сгради или
проекти, които съчетават тези
елементи, надвишава 1 000 000 EUR и
цената е над 110% от индекса на
местните цени или наеми на
сравними недвижими имоти.
Европейският парламент и Съветът
могат да поискат от компетентната
институция всякаква информация,
свързана с жилищни сгради.

Изменение 377
Предложение за регламент
Член 261 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Делегиран акт влиза в сила само
ако не е изразено възражение нито от
Европейския парламент, нито от Съвета
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 удължава с
два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.

6.
Делегиран акт влиза в сила само
ако не е изразено възражение нито от
Европейския парламент, нито от Съвета
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 удължава с
два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 378
Предложение за регламент
Член 262 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
След приемането от
Европейския парламент и Съвета на
решението да се мобилизират
средства от Фонда, Комисията приема
решение посредством акт за изпълнение
за отпускане на финансова вноска от
Фонда и незабавно превежда тази
финансова вноска на държавата
бенефициер под формата на еднократно
плащане. Ако е била платена авансова
сума, съгласно член 4а се изплаща само
остатъкът.

4.
По същото време, по което
Европейският парламент и Съветът
приемат предложение за решение за
мобилизиране на средства от Фонда,
Комисията приема решение за
финансова вноска, посредством акт за
изпълнение, което влиза в сила на
датата, на която Европейският
парламент и Съветът приемат
решението за мобилизиране на
средства от Фонда, и незабавно
превежда тази финансова вноска на
държавата бенефициер под формата на
еднократно плащане. Ако е била
платена авансова сума, съгласно член 4а
се изплаща само остатъкът.

Изменение 379
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията
1.
В член 5 параграф 2 се заменя
със следното:

Изменение
заличава се

„2. За осите, предвидени в член 3,
параграф 1, се прилагат средно през
целия период на програмата следните
индикативни проценти:
а) най-малко 18 % за ос „Прогрес“;
б) най-малко 18 % за ос „EURES“;
в) най-малко 18 % за ос
„Микрофинансиране и социално
предприемачество“.“
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Изменение 380
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 5 се създава следният
параграф:
„2a. Неизползваните бюджетни
кредити в края на дадена финансова
година биват прехвърляни към
следващата финансова година за
всичките три оси („Прогрес“,
„EURES“ и „Микрофинансиране и
социално предприемачество“) или за
техните тематични приоритети.
Индикативните минимални
стойности, посочени в параграф 2,
букви а), б) и в), не се прилагат по
отношение на тези бюджетни
кредити.“

Изменение 381
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
По оста „Прогрес“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в):

„1.
По оста „Прогрес“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в). За цялото
времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква а), между
различните раздели спазва следните
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минимални процентни граници:
а)
заетост, по-конкретно за борба с
младежката безработица;

а)
заетост, по-конкретно за борба с
младежката безработица: 20%;

б)
социална закрила, социално
приобщаване и намаляване и
предотвратяване на бедността;

б)
социална закрила, социално
приобщаване и намаляване и
предотвратяване на бедността: 45%;

в)

в)

условия на труд.“

условия на труд: 7%.

Остатъкът се разпределя за един или
повече от тематичните раздели,
посочени в букви а), б) или в), или за
комбинация от тях.“

Изменение 382
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 19

„Член 19

Тематични раздели и финансиране

Тематични раздели и финансиране

По оста „EURES“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в):

По оста „EURES“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в). За цялото
времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква б), между
различните раздели спазва следните
минимални процентни граници:

а)
прозрачност на свободните
работни места, кандидатурите и всяка
свързана с тях информация за
кандидатите и за работодателите;

а)
прозрачност на свободните
работни места, заявленията за работа
и всяка свързана с тях информация за
кандидатите и за работодателите: 15%;

б)
развиване на услуги по наемане и
настаняване на работа на работници
чрез посредничество между свободните
работни места и кандидатурите на
равнище ЕС, по-специално целеви

б)
развиване на услуги по наемане и
настаняване на работа на работници
чрез посредничество между свободните
работни места и заявленията за
работа на равнището на Съюза, по-
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схеми за мобилност;

специално целеви схеми за мобилност:
15%;

в)

в)
трансгранични партньорства:
18%.

трансгранични партньорства.“

Остатъкът се разпределя за един или
повече от тематичните раздели,
посочени в букви а), б) или в), или за
комбинация от тях.“

Изменение 383
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 25

„Член 25

Тематични раздели и финансиране

Тематични раздели и финансиране

По оста „Микрофинансиране и
социално предприемачество“ се
подкрепят дейности в един или няколко
от следните тематични раздели,
изброени в букви а) и б):

По оста „Микрофинансиране и
социално предприемачество“ се
подкрепят дейности в един или няколко
от следните тематични раздели,
изброени в букви а) и б). За цялото
времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква в), между
различните раздели спазва следните
минимални процентни граници:

а)
микрофинансиране за уязвими
групи и за микропредприятия;

а)
микрофинансиране за уязвими
групи и за микропредприятия: 35%;

б)

б)
социално предприемачество:
35%.

социално предприемачество.“

Остатъкът се разпределя за
тематичните раздели, посочени в
букви а) или б), или за комбинация от
тях.“
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Изменение 384
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 32

Текст в сила

Изменение
4a.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

„Член 32

Работни програми

Работни програми

Комисията приема актове за
изпълнение, предвиждащи работни
програми, обхващащи трите оси. Тези
актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 36,
параграф 3.

1.
Комисията приема делегирани
актове в съответствие с член 34,
предвиждащи работни програми,
обхващащи трите оси.

Работните програми, когато е уместно,
се отнасят е за период от трите
следващи години и съдържат описание
на действията, които се предвижда да се
финансират, процедурите за избор на
действията, които да бъдат подкрепени
от Съюза, географския обхват, целевата
публика и индикативен график за
изпълнение. Работните програми
включват и ориентировъчната сума,
отпусната за всяка специфична цел и
отразяват преразпределението на
средства в съответствие с член 33.
Работните програми укрепват
съгласуваността на програмата чрез
посочване на връзките между трите оси.

Работните програми, когато е уместно,
се отнасят за период от трите следващи
години и съдържат описание на
действията, които се предвижда да се
финансират, процедурите за избор на
действията, които да бъдат подкрепени
от Съюза, географския обхват, целевата
публика и индикативен график за
изпълнение. Работните програми
включват и ориентировъчната сума,
отпусната за всяка специфична цел,
както и годишните средства за
трите оси на програмата и техните
раздели и отразяват преразпределението
на средства в съответствие с член 33.
Работните програми укрепват
съгласуваността на програмата чрез
посочване на връзките между трите оси.
2.
За да се гарантира по-голяма
прозрачност и отчетност,
компетентната комисия на
Европейския парламент може да
покани Комисията да се яви пред
комисията за обсъждане на проекта
на работна програма, посочен в
параграф 1, преди приемането на
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делегиран акт на Комисията за
определяне на работната програма.“

Изменение 385
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 33

Текст, предложен от Комисията
5.

Член 33 се заличава.

Изменение
5.

Член 33 се заменя със следното:
„Член 33

Преразпределение на средства между
осите и за отделните тематични
раздели в рамките на осите
На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 34
относно преразпределението на
средства между осите и за
отделните тематични раздели в
рамките на всяка ос, когато
промените в социално-икономическия
контекст изискват това.
Преразпределението на средствата
по тематични раздели в рамките на
всяка ос се отразява в работните
програми по член 32.“
Обосновка
Изменението има за цел да запази възможностите за преразпределение на средства,
предоставени от съществуващия регламент, и контрола, предвиден чрез използването
на делегирани актове. То просто заличава процентите и позоваването на
междинната оценка. Член 13, параграф 1 изисква тази оценка да бъде извършена до 1
юли 2017 г.
Изменение 386
Предложение за регламент
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Член 263 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 2

Текст в сила

Изменение
5a.
В член 34 параграф 2 се заменя
със следното:

2.
Правомощието да приема
делегираните актове, посочени в
член 33, се предоставя на Комисията за
срок от седем години, считано от
1 януари 2014 г.

„2.
Правомощието да приема
делегираните актове, посочени в
членове 32 и 33, се предоставя на
Комисията за срок от седем години,
считано от 1 януари 2014 г.“

Изменение 387
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 3

Текст в сила

Изменение
5б.
В член 34 параграф 3 се заменя
със следното:

3.
Делегирането на правомощия,
посочено в член 33, може да бъде
оттеглено по всяко време от
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на
правомощия. То поражда действие в
деня след публикуването на решението
в Официален вестник на Европейския
съюз или на по-късна, посочена в
решението дата. То не засяга
действителността на делегираните
актове, които вече са в сила.

„3.
Делегирането на правомощия,
посочено в членове 32 и 33, може да
бъде оттеглено по всяко време от
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на
правомощия. То поражда действие в
деня след публикуването на решението
в Официален вестник на Европейския
съюз или на по-късна, посочена в
решението дата. То не засяга
действителността на делегираните
актове, които вече са в сила.“

Изменение 388
Предложение за регламент
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Член 263 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
5в.
В член 34 параграф 5 се заменя
със следното:

5.
Делегиран акт, приет съгласно
член 33 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 удължава с
два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.“

„5.
Делегиран акт, приет съгласно
член 32 и член 33, 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
удължава с два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение 389
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
инвестиции за развиване на
вътрешния потенциал посредством
инвестиции в дълготрайни активи за
оборудване и инфраструктура,
включително инфраструктура за
културен и устойчив туризъм,
обслужващи дейности за предприятията,
подкрепа за органите за научни
изследвания и иновации и инвестиции в
технологии и приложни изследвания в
предприятията;

д)
инвестиции за развиване на
вътрешния потенциал посредством
инвестиции в дълготрайни активи за
оборудване и дребномащабна
инфраструктура, включително
дребномащабна инфраструктура за
културен и устойчив туризъм,
обслужващи дейности за предприятията,
подкрепа за органите за научни
изследвания и иновации и инвестиции в
технологии и приложни изследвания в
предприятията; в обосновани случаи
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обхватът на подкрепа може да бъде
разширен;

Изменение 390
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 3, параграф 1 се добавя
следната алинея:
„Инвестиция, посочена в буква д) на
първа алинея, се счита за
дребномащабна, ако съфинансирането
от ЕФРР не надхвърля
10 000 000 EUR; този таван се
повишава до 20 000 000 EUR в случай,
че инфраструктурата се счита за
световно културно наследство по
смисъла на член 1 от Конвенцията на
ЮНЕСКО от 1972 г. за опазване на
световното културно и природно
наследство.“

Изменение 391
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 5 – параграф 9 – буква д

Текст, предложен от Комисията
д)
подпомагане на приемането и
социалната и икономическата
интеграция на мигранти и бежанци;

PE601.115v02-00

BG

Изменение
д)
подпомагане на приемането и
социалната и икономическата
интеграция на мигранти и бежанци,
ползващи се с международна закрила;
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Изменение 392
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Приложение I – таблица, озаглавена „Социална инфраструктура“

Текст, предложен от Комисията
Грижи за децата и
образование

лица

Капацитет на подпомогнатата
инфраструктура, предназначена за
грижи за децата или образование

Здравеопазване

лица

Брой жители, ползващи подобрени
здравни услуги

Жилищно настаняване

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища, от които
за мигранти и бежанци (без да се
включват центровете за приемане)

лица

Капацитет на инфраструктурата за
подпомагане на мигранти и
бежанци (различна от жилищно
настаняване)

Грижи за децата и
образование

лица

Капацитет на подпомогнатата
инфраструктура, предназначена за
грижи за децата или образование

Здравеопазване

лица

Брой жители, ползващи подобрени
здравни услуги

Жилищно настаняване

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища, от които
за мигранти и бежанци, които се
ползват с международна закрила
(без да се включват центровете за
приемане)

лица

Капацитет на инфраструктурата за
подпомагане на мигранти и
бежанци, които се ползват с
международна закрила (различна
от жилищно настаняване)

Мигранти и бежанци

Изменение

Мигранти и бежанци,
които се ползват с
международна закрила
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Изменение 393
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)

Създава се следната точка:

„(11a) „възстановяем аванс“ означава
заем за проект, който се изплаща на
един или повече траншове, като
условията за възстановяване зависят
от изхода на проекта; “
Обосновка
Възстановяемите аванси са инструменти, широко използвани в редица държави
членки за подкрепата на проекти, намиращи се на ранен етап на изпълнение, основно в
сектора на иновациите, и притежават характеристиките на финансови
инструменти. Те все още не са определени, нито са включени в определението за
финансови инструменти в Общите разпоредби и финансовата правна уредба. Този
правен вакуум следва да бъде спешно преодолян, още повече че в правната уредба на
ЕС относно държавната помощ възстановяемите аванси са изрично определени като
заеми и следователно са инструменти за поделяне на риска.
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 2 – точка 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

31)
„макрорегионална стратегия“
означава интегрирана рамка, която може
да бъде подкрепена, наред с другото, от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, с цел да се
преодолеят общите предизвикателства,
пред които е изправен определен
географски район, и засяга държави

31)
„макрорегионална стратегия“
означава интегрирана рамка в
съответствие с насоките,
предоставени от Европейския съвет,
която може да бъде подкрепена, наред с
другото, от европейските структурни и
инвестиционни фондове, с цел да се
преодолеят общите предизвикателства,
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членки и трети държави, разположени в
същия географски район, които по този
начин се ползват от засилено
сътрудничество, допринасящо за
постигането на икономическо, социално
и териториално сближаване;

пред които е изправен определен
географски район, и засяга държави
членки и трети държави, разположени в
същия географски район, които по този
начин се ползват от засилено
сътрудничество, допринасящо за
постигането на икономическо, социално
и териториално сближаване;

Изменение 395
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 9 – алинея 2 а

Текст, предложен от Комисията
„Приоритетите, определени за всеки от
европейските структурни и
инвестиционни фондове в правилата за
отделните фондове, се отнасят поспециално до подходящото използване
на всеки фонд в областите на
миграцията и убежището.“

Изменение
„Приоритетите, определени за всеки от
европейските структурни и
инвестиционни фондове в правилата за
отделните фондове, се отнасят поспециално до подходящото използване
на всеки фонд в областите на
миграцията и убежището и осигуряват,
когато е целесъобразно, координация с
ФУМИ.“

Изменение 396
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
6.

Вмъква се следният член 30а:

Изменение
заличава се

„Член 30a
1.
Част от разпределението на
средства от европейските
структурни и инвестиционни
RR\1127745BG.docx
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фондове за дадена държава членка
може, по искане на тази държава
членка и със съгласието на
Комисията, да бъде прехвърлено към
един или няколко инструмента,
създадени в рамките на Финансовия
регламент или съгласно
специфичните за отделните сектори
регламенти, или да подсили
капацитета за поемане на риск на
ЕФСИ в съответствие с член 125 от
Финансовия регламент. Искането за
прехвърляне на разпределение на
средства от европейските
структурни и инвестиционни
фондове се изпраща до 30 септември.
2.
Могат да се прехвърлят само
финансови кредити за следващи
години от финансовия план на дадена
програма.
3.
Искането се придружава от
предложение за изменение на
програмата или програмите, от
които ще се извърши прехвърлянето.
Извършват се съответни изменения
на програмата и на споразумението
за партньорство в съответствие с
член 30, параграф 2, в които се
определя общата прехвърлена на
Комисията сума за всяка съответна
година.“

Изменение 397
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията
а)
изграждане на капацитета на
местните участници за разработване и
изпълнение на операции, включително
поощряване на способностите им за
PE601.115v02-00
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Изменение
а)
изграждане на капацитета на
местните участници за разработване и
изпълнение на операции, включително
поощряване на способностите им за
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управление на проекти;

управление на проекти, и на
потенциалните крайни бенефициери
за подготовка и изпълнение на
проектите;

Изменение 398
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)
осигуряване на видимост на
стратегията, операциите и
проектите;

Изменение 399
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)
избор на операции, определяне
на размера на подкрепата и изпращане
на предложенията до отговорния орган
за последна проверка на допустимостта
преди одобряването им;

е)
избор на операции, определяне
на размера на подкрепата и когато е
целесъобразно, изпращане на
предложенията до отговорния орган за
последна проверка на допустимостта
преди одобряването им;

Изменение 400
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 37 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
предварителна оценка на
допълнителните публични и частни
ресурси, които потенциално ще бъдат
събрани от финансовия инструмент до
равнището на крайния получател
(очакван лостов ефект), включително,
когато е целесъобразно, оценка на
потребността от диференцирано
третиране за привличане на
насрещни ресурси от частни
инвеститори, както и неговия размер,
и/или описание на механизмите,
които ще се използват за
установяване на потребността и
размера на това диференцирано
третиране, например конкурентен
или целесъобразно независим процес
на оценяване;

в)
предварителна оценка на
допълнителните публични и частни
ресурси, които потенциално ще бъдат
събрани от финансовия инструмент до
равнището на крайния получател
(очакван лостов ефект);

Изменение 401
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 10 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 37 – параграф 8

Текст в сила

Изменение
бa)
параграф 8 се заменя със
следното:

„8.
Подкрепените от финансов
инструмент на европейските структурни
и инвестиционни фондове крайни
получатели могат също така да
получават помощ от друг приоритет или
програма на европейските структурни и
инвестиционни фондове или от друг
инструмент, подкрепен от бюджета на
Съюза, в съответствие с приложимите
правила на Съюза за държавната помощ.
В такъв случай се поддържа отделна
отчетност за всеки източник на помощ и
PE601.115v02-00
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„8.
Подкрепените от финансов
инструмент на европейските структурни
и инвестиционни фондове крайни
получатели могат също така да
получават помощ от друг приоритет или
програма на европейските структурни и
инвестиционни фондове или от друг
инструмент, подкрепен от бюджета на
Съюза или от Европейския фонд за
стратегически инвестиции, в
съответствие с приложимите правила на
Съюза за държавната помощ, когато е

206/649

RR\1127745BG.docx

подкрепата от финансов инструмент на
европейските структурни и
инвестиционни фондове е част от
операция с допустими разходи,
различна от другите източници на
помощ.“

целесъобразно. В такъв случай се
поддържа отделна отчетност за всеки
източник на помощ и подкрепата от
финансов инструмент на европейските
структурни и инвестиционни фондове
поражда допустими разходи, различни
от другите източници на помощ.“

Изменение 402
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
финансови инструменти, които
дават възможност за комбиниране на
този принос с финансови продукти на
ЕИБ в рамките на Европейския фонд за
стратегически инвестиции.

в)
финансови инструменти, които
дават възможност за комбиниране на
този принос с финансови продукти на
ЕИБ в рамките на Европейския фонд за
стратегически инвестиции и с
финансови продукти на други
институции, определени в член 38,
параграф 4 и в съответствие с член
39а.

Изменение 403
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията
iii)
банкова или финансова
институция, която е публична
собственост, учредена като правен
субект, извършващ финансови дейности
на професионална основа, която
отговаря на всяко едно от следните
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Изменение
iii)
банка или институция, която е
публична собственост, учредена като
правен субект, извършващ финансови
дейности на професионална основа,
която отговаря на всяко едно от
следните условия:
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условия:

Изменение 404
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
действа в рамките на мандат за
държавна политика, даден от
съответния орган на държава членка на
национално или регионално равнище, да
извършва дейности за икономическо
развитие, допринасящи за постигане на
целите на европейските структурни и
инвестиционни фондове;

–
действа в рамките на мандат за
държавна политика, даден от
съответния орган на държава членка на
национално или регионално равнище,
който включва като част от своите
операции извършване на дейности за
икономическо развитие, допринасящи за
постигане на целите на европейските
структурни и инвестиционни фондове;

Изменение 405
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 3

Текст, предложен от Комисията
–
извършва дейностите си за
развитие в региони, области на
политиката и сектори, в които като цяло
не съществува достъп до финансиране
от пазарни източници или този достъп е
недостатъчен;
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Изменение
–
извършва, наред със своите
операции, дейностите си за
икономическо развитие, допринасящи
и за постигането на целите на
европейските структурни и
инвестиционни фондове в региони,
области на политиката и сектори, в
които като цяло не съществува достъп
до финансиране от пазарни източници
или този достъп е недостатъчен;
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Изменение 406
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 4

Текст, предложен от Комисията
–
действа въз основа на
нестопанска цел, за да осигури
дългосрочна финансова устойчивост;

Изменение
–
действа, без да е насочена
основно към постигане на максимални
печалби, за да осигури дългосрочна
финансова устойчивост за своите
операции;

Изменение 407
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
–
гарантира, че това пряко
участие не предоставя пряка или
непряка полза за търговските
дейности чрез водене на отделно
счетоводство, отделно управление за
търговските дейности или всяка
друга мярка в съответствие с
приложимото право;

Изменение 408
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 6
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
подлежи на надзор от независим
орган в съответствие с националното
право.

–
подлежи на надзор от независим
орган в съответствие с приложимото
право.

Изменение 409
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„При изпълнението на финансовите
инструменти организациите, посочени в
първа алинея, букви а)—г), осигуряват
спазването на приложимото право,
включително правилата за европейските
структурни и инвестиционни фондове,
държавната помощ, обществените
поръчки и съответните стандарти и
приложимото законодателство относно
изпирането на пари, борбата с
тероризма и данъчните измами. Тези
организации не използват, нито се
ангажират със структури за избягване на
данъчно облагане, по-специално схеми
за агресивно данъчно планиране, или
практики, които не съответстват на
критериите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
определени в законодателството на ЕС,
включително препоръките и
съобщенията на Комисията или всяко
официално известие от нея. Те не се
установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни

„При изпълнението на финансовите
инструменти организациите, посочени в
първа алинея, букви а) – г), спазват
приложимото право, включително
правилата за европейските структурни и
инвестиционни фондове, държавната
помощ, обществените поръчки и
съответните стандарти и приложимото
законодателство относно
предотвратяването на изпирането на
пари, борбата с тероризма, с данъчните
измами и с отклонението от данъчно
облагане. Тези организации не
използват, нито се ангажират със
структури за избягване на данъчно
облагане, по-специално схеми за
агресивно данъчно планиране, или
практики, които не съответстват на
критериите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
определени в законодателството на ЕС.
Те не се установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни
стандарти за прозрачност и обмен на
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стандарти за прозрачност и обмен на
информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрали да
участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.“

информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрани да
участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.“

Изменение 410
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията
1.
Държавите членки могат да
използват европейските структурни и
инвестиционни фондове за
предоставяне на финансов принос за
финансовите инструменти, посочени в
член 38, параграф 1, буква в), за да
привлекат допълнителни инвестиции
от частния сектор.

Изменение
1.
Управляващите органи в
съответните държави членки могат
да използват европейските структурни и
инвестиционни фондове за
предоставяне на финансов принос за
финансовите инструменти, посочени в
член 38, параграф 1, буква в), ако той
има за цел да привлече допълнителни
инвестиции от частния сектор и
продължава да допринася за
постигането на целите на
европейските структурни и
инвестиционни фондове и
стратегията на Съюза за
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.

Изменение 411
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 2
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Приносът, посочен в параграф 1,
не надвишава 25 % от общия размер на
подкрепата, предоставена на крайни
получатели. В по-слабо развитите
региони, посочени в член 120, параграф
3, буква б), финансовият принос може
да надвишава 25 %, когато това е
надлежно обосновано от
предварителната оценка, но не трябва да
превишава 50 %. Общият размер на
подкрепата, посочен в настоящия
параграф, включва общия размер на
новите заеми и гарантираните заеми,
както и капиталовите и
квазикапиталовите инвестиции,
предоставени на крайните получатели.
Гарантираните заеми по настоящия
параграф се вземат предвид само до
степента, в която средствата на
европейските структурни и
инвестиционни фондове са заделени по
договори за гаранции, изчислени въз
основа на предпазлива предварителна
оценка на риска, обхващаща множество
нови заеми.

2.
Приносът, посочен в параграф 1,
не надвишава 15% от общия размер на
подкрепата, предоставена на крайни
получатели. В по-слабо развитите
региони и в регионите в преход,
посочени в член 120, параграф 3, буква
б), финансовият принос може да
надвишава 15%, когато това е надлежно
обосновано от предварителната оценка
или от извършваната от ЕИБ
предварителна оценка съгласно
параграф 3 от настоящия член, но не
трябва да превишава 30%. Общият
размер на подкрепата, посочен в
настоящия параграф, включва общия
размер на новите заеми и гарантираните
заеми, както и капиталовите и
квазикапиталовите инвестиции,
предоставени на крайните получатели.
Гарантираните заеми по настоящия
параграф се вземат предвид само до
степента, в която средствата на
европейските структурни и
инвестиционни фондове са заделени по
договори за гаранции, изчислени въз
основа на предпазлива предварителна
оценка на риска, обхващаща множество
нови заеми.

Изменение 412
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Докладването от страна на
управляващите органи по член 46 за
операциите, включващи финансови
инструменти съгласно настоящия член,

4.
Докладването от страна на
управляващите органи по член 46 за
операциите, включващи финансови
инструменти съгласно настоящия член,
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се основава на информацията,
съхранявана от ЕИБ за целите на
нейното отчитане съгласно член 16,
параграфи 1 и 2 от Регламента за ЕФСИ,
допълнена от другата информация,
която се изисква съгласно член 46,
параграф 2.

се основава на информацията,
съхранявана от ЕИБ за целите на
нейното отчитане съгласно член 16,
параграфи 1 и 2 от Регламента за ЕФСИ,
допълнена от другата информация,
която се изисква съгласно член 46,
параграф 2. Изискванията по
настоящия параграф осигуряват
възможност за еднакви условия за
докладване в съответствие с член 46,
параграф 3 от настоящия регламент.

Изменение 413
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39а – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
поверява задачи по изпълнението
на дадена финансова институция,
която или открива доверителна сметка
на свое име и на името на управляващия
орган, или създава отделен финансов
блок в рамките на финансовата
институция за принос на програмата. В
случай на отделен финансов блок, се
прави счетоводно разграничение между
отпусканите по програма ресурси,
инвестирани във финансовия
инструмент, и останалите ресурси, с
които разполага финансовата
институция. Активите в доверителни
сметки и отделните финансови блокове
се управляват в съответствие с
принципа на доброто финансово
управление, като следват подходящи
пруденциални правила и имат
подходяща ликвидност.

б)
поверява задачи по изпълнението
на дадена организация, която или
открива доверителна сметка на свое име
и на името на управляващия орган, или
създава отделен финансов блок в
рамките на финансовата институция за
принос на програмата. В случай на
отделен финансов блок, се прави
счетоводно разграничение между
отпусканите по програма ресурси,
инвестирани във финансовия
инструмент, и останалите ресурси, с
които разполага финансовата
институция. Активите в доверителни
сметки и отделните финансови блокове
се управляват в съответствие с
принципа на доброто финансово
управление, като следват подходящи
пруденциални правила и имат
подходяща ликвидност.
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Изменение 414
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
При изпълнението на
финансовите инструменти по член 38,
параграф 1, буква в), организациите,
посочени в параграф 2 от настоящия
член, осигуряват спазването на
приложимото право, включително
правилата за европейските структурни и
инвестиционни фондове, държавната
помощ, обществените поръчки и
съответните стандарти и приложимото
законодателство относно изпирането на
пари, борбата с тероризма и данъчните
измами. Тези организации не използват,
нито се ангажират със структури за
избягване на данъчно облагане, поспециално схеми за агресивно данъчно
планиране, или практики, които не
съответстват на критериите за добро
управление в областта на данъчното
облагане, определени в
законодателството на ЕС, включително
препоръките и съобщенията на
Комисията или всяко официално
известие от нея. Те не се установяват
и, във връзка с изпълнението на
финансовите операции, не поддържат
бизнес отношения със субекти,
установени в юрисдикции, които не си
сътрудничат със Съюза по отношение
на прилагането на международно
приетите данъчни стандарти за
прозрачност и обмен на информация.
Тези организации могат, на своя
отговорност, да сключват споразумения
с финансови посредници за
изпълнението на финансовите операции.
Те транспонират изискванията по
настоящия параграф в своите договори с

6.
При изпълнението на
финансовите инструменти по член 38,
параграф 1, буква в), организациите,
посочени в параграф 5 от настоящия
член, спазват приложимото право,
включително правилата за европейските
структурни и инвестиционни фондове,
държавната помощ, обществените
поръчки и съответните стандарти и
приложимото законодателство относно
предотвратяването на изпирането на
пари, борбата с тероризма, с данъчните
измами и с отклонението от данъчно
облагане. Тези организации не
използват, нито се ангажират със
структури за избягване на данъчно
облагане, по-специално схеми за
агресивно данъчно планиране, или
практики, които не съответстват на
критериите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
определени в законодателството на ЕС.
Те не се установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни
стандарти за прозрачност и обмен на
информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрани да
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финансовите посредници, които са
избрали да участват в извършването на
финансови операции по такива
споразумения.

участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.

Изменение 415
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
Организациите, посочени в
параграф 2 от настоящия член, когато
изпълняват фондове на фондове, могат
допълнително да поверят част от
изпълнението на финансови
посредници, при условие че тези
организации гарантират на своя
отговорност, че финансовите
посредници удовлетворяват критериите,
определени в член 201, параграф 4 и
член 202, параграфи 1 и 2 от
Финансовия регламент. Финансовите
посредници се избират въз основа на
открити, прозрачни, пропорционални и
недискриминационни процедури, като
се избягват конфликти на интереси.

7.
Организациите, посочени в
параграф 5 от настоящия член, когато
изпълняват фондове на фондове, могат
допълнително да поверят част от
изпълнението на финансови
посредници, при условие че тези
организации гарантират на своя
отговорност, че финансовите
посредници удовлетворяват критериите,
определени в член 201, параграф 4 и
член 202, параграфи 1 и 2 от
Финансовия регламент. Финансовите
посредници се избират въз основа на
открити, прозрачни, пропорционални и
недискриминационни процедури, като
се избягват конфликти на интереси.

Изменение 416
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 8

Текст, предложен от Комисията
8.
Когато управляващите органи
допринасят със средства по програма в
рамките на ЕСИФ за съществуващ
RR\1127745BG.docx

Изменение
8.
Когато управляващите органи
допринасят със средства по програма в
рамките на ЕСИФ за съществуващ
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инструмент по член 38, параграф 1,
буква в), чийто управител на фонд вече
е избран от ЕИБ, международни
финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер, или
държавна банка или финансова
институция, учредена като правен
субект, извършващ финансови дейности
на професионална основа и която
отговаря на условията, посочени в член
38, параграф 4, буква б), точка iii), те
поверяват задачи по изпълнението на
този управител на фонд чрез възлагане
на пряк договор.

инструмент по член 38, параграф 1,
буква в), чийто управител на фонд или
финансов посредник вече е избран от
ЕИБ, международни финансови
институции, в които някоя от държавите
членки е акционер, или държавна банка
или финансова институция, учредена
като правен субект, извършващ
финансови дейности на професионална
основа и която отговаря на условията,
посочени в член 38, параграф 4, буква
б), подточка iii), те поверяват задачи по
изпълнението на този управител на
фонд или финансов посредник чрез
възлагане на пряк договор.

Изменение 417
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.
В случай на финансови
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в), които са под
формата на гаранционен инструмент,
европейските структурни и
инвестиционни фондове могат да
допринесат за подчинените траншове
и/или траншовете тип „мецанин“ на
портфейлите от заеми, покрити също с
гаранция на Съюза по линия на ЕФСИ.

12.
В случай на финансови
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в), които са под
формата на гаранционен инструмент,
държавите членки може да решат, че
европейските структурни и
инвестиционни фондове допринасят,
по целесъобразност, за различни
траншове на портфейлите от заеми,
покрити също с гаранция на Съюза по
линия на ЕФСИ. Ресурсите,
възстановени на финансовите
инструменти от инвестиции или от
освобождаването на ресурси, поети
като задължение по договори за
гаранции, в това число изплащане на
главници и печалби и други приходи
или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви
други доходи от инвестиции, които
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могат да се дължат на вноската от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, се използват
повторно в съответствие с целите на
съответните европейски структурни
и инвестиционни фондове за подкрепа
на действия и крайни получатели в
съответствие с програмата(ите), от
която(които) тези вноски са
направени.

Изменение 418
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.
За ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния
фонд и ЕФМДР може да се определи
отделен приоритет, и за ЕЗФРСР —
отделен вид операция с размер на
съфинансиране до 100 %, в рамките на
програма за подкрепа на операции,
изпълнявани посредством финансовите
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в).

13.
За ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния
фонд и ЕФМДР може да се определи
отделен приоритет, и за ЕЗФРСР –
отделен вид операция със ставка на
съфинансиране в съответствие с
определените ставки на
съфинансиране в член 120, параграф 3,
увеличени с до 15%, в рамките на
програма за подкрепа на операции,
изпълнявани посредством финансовите
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в).

Изменение 419
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията
ЕИБ или други международни
RR\1127745BG.docx

Изменение
До 30 юни на всяка календарна година
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финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер,
предоставят на определените органи
доклади за контрол заедно с всяко
заявление за плащане. Освен това те
предоставят на Комисията и на
определените органи годишен одитен
доклад, изготвен от външните одитори
на тези органи.

ЕИБ или други международни
финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер,
предоставят на определените органи
доклади за контрол и изпълнение
относно всяко заявление за плащане,
както и информация за размера на
възстановените през предходната
календарна година суми на крайните
получатели. Освен това те предоставят
на Комисията и на определените органи
годишен одитен доклад, изготвен от
външните одитори на тези органи.

Обосновка
На ЕИБ и другите финансови институции следва да бъдат възложени отговорности
във връзка с постигането на резултати и докладването на изпълнението на
финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове,
които те управляват, каквито са възложени на бенефициерите на безвъзмездни
средства или другите управители на финансови инструменти по европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя
правомощието да приеме акт за
изпълнение относно образците на
докладите за контрол и годишните
одитни доклади, посочени в първа
алинея на настоящия параграф.

На Комисията се предоставя
правомощието да приеме акт за
изпълнение относно образците на
докладите за контрол и годишните
одитни доклади, посочени в трета
алинея на настоящия параграф.

Изменение 421
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
ЕСП провежда одити на
изпълнението на ЕИБ или други
финансови институции, в които
някоя от държавите членки е
акционер, за изпълняваните от тях
финансови инструменти, които
включват бюджетни средства на
Съюза.

Изменение 422
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст в сила

Изменение
15a. В член 41, параграф 1 буква в) се
заменя със следното:

в)
следващи заявления за междинно
плащане, подадени в срока на
допустимост, се подават само в
следните случаи:

„в)
второ и следващи заявления за
междинно плащане, подадени в срока на
допустимост, се подават само когато
най-малко 60% от сумата, вписана в
предходното заявление за междинно
плащане, е изразходвана като
допустими разходи по смисъла на
член 42, параграф 1, букви а), б) и г).“

i)
за второто заявление за
междинно плащане, когато най-малко
60% от сумата, вписана в първото
заявление за междинно плащане, е
изразходвана като допустими разходи
по смисъла на член 42, параграф 1,
букви а), б) и г);
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ii)
за третото и следващите
заявления за междинно плащане,
когато най-малко 85% от сумите,
вписани в предходните заявления за
междинни плащания, са изразходвани
като допустими разходи по смисъла
на член 42, параграф 1, букви а), б) и г);
Обосновка
Предлага се границата, прилагана за третия и следващите траншове, да бъде
намалена от 85% на 60%, тъй като тя е един от факторите, оказващи въздействие
върху липсата на средства по средата на изпълнението на националните финансови
инструменти. Това изменение ще увеличи ефективността на функционирането на
фонда на фондове, ще облекчи натиска върху националните бюджети (тъй като
плащанията към тези фондове се извършват предварително от управляващия орган) и
ще осигури плавен процес на изпълнение, с по-малък риск от временни спирания по
средата на процеса.
Изменение 423
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 42 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение
15б. В член 42 първа алинея от
параграф 3 се заменя със следното:

В случай на инструменти с дялово
участие, насочени към предприятия,
посочени в член 37, параграф 4, за които
финансовото споразумение, посочено в
член 38, параграф 7, е подписано преди
31 декември 2017 г., които до края на
периода на допустимост са инвестирали
най-малко 55 % от средствата по
програмата, отпуснати в съответното
финансово споразумение, ограничен
размер плащания за инвестиции в
крайни получатели, направени за срок,
не по-дълъг от четири години след края
на периода на допустимост, могат да се
считат за допустим разход, когато се
плащат в гаранционна блокирана
PE601.115v02-00
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„В случай на инструменти с дялово
участие, насочени към предприятия,
посочени в член 37, параграф 4, за които
финансовото споразумение, посочено в
член 38, параграф 7, буква б), е
подписано преди 31 декември 2018 г.,
които до края на периода на
допустимост са инвестирали най-малко
55% от средствата по програмата,
отпуснати в съответното финансово
споразумение, ограничен размер
плащания за инвестиции в крайни
получатели, направени за срок, не подълъг от четири години след края на
периода на допустимост, могат да се
считат за допустим разход, когато се
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сметка, специално открита за тази цел,
при условие че са спазени правилата за
държавна помощ и са изпълнени всички
посочени по-долу условия.

плащат в гаранционна блокирана
сметка, специално открита за тази цел,
при условие че са спазени правилата за
държавна помощ и са изпълнени всички
посочени по-долу условия.“

Изменение 424
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 42 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато разходите и таксите за
управление, посочени в параграф 1,
първа алинея, буква г) и в параграф 2 от
настоящия член, се начисляват от
организацията, изпълняваща фонда на
фондове, или от организациите,
изпълняващи финансови инструменти, в
съответствие с член 38, параграф 1,
буква в) и член 38, параграф 4, букви а)
и б), те не трябва да надвишават
праговете, определени в делегирания
акт, посочен в параграф 6 от настоящия
член. Докато в разходите за управление
се включват преки или косвени
разходни позиции, възстановявани при
представяне на доказателства за
направени разходи, то таксите за
управление са договорена цена за
предоставени услуги, установена чрез
състезателна пазарна процедура, където
това е приложимо. Разходите и таксите
за управление се основават на методика
за изчисление, базирана на постигнатите
резултати.

Когато разходите и таксите за
управление, посочени в параграф 1,
първа алинея, буква г) и в параграф 2 от
настоящия член, се начисляват от
организацията, изпълняваща фонда на
фондове, или от организациите,
изпълняващи финансови инструменти, в
съответствие с член 38, параграф 1,
буква в) и член 38, параграф 4, букви а),
б) и в), те не трябва да надвишават
праговете, определени в делегирания
акт, посочен в параграф 6 от настоящия
член. Докато в разходите за управление
се включват преки или косвени
разходни позиции, възстановявани при
представяне на доказателства за
направени разходи, то таксите за
управление са договорена цена за
предоставени услуги, установена чрез
състезателна пазарна процедура, където
това е приложимо. Разходите и таксите
за управление се основават на методика
за изчисление, базирана на постигнатите
резултати.

Изменение 425
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Подкрепата от европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансови инструменти, инвестирани в
крайни получатели, и печалбите и други
приходи или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви други
доходи от тези инвестиции, които могат
да се дължат на подкрепата от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, могат да се
използват за диференцирано третиране
на частните инвеститори, както и на
ЕИБ, при използване на гаранцията на
ЕС в съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Такова диференцирано
третиране е обосновано от
необходимостта от привличане на
частни насрещни ресурси.

1.
Подкрепата от европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансови инструменти, инвестирани в
крайни получатели, и печалбите и други
приходи или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви други
доходи от тези инвестиции, които могат
да се дължат на подкрепата от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, могат да се
използват за диференцирано третиране
на инвеститорите, работещи
съгласно принципа на инвеститор в
условията на пазарна икономика,
както и на ЕИБ, при използване на
гаранцията на ЕС в съответствие с
Регламент (ЕС) 2015/1017. Такова
диференцирано третиране е обосновано
от необходимостта от привличане на
частни насрещни ресурси и ефект на
ливъридж върху публичното
финансиране.

Изменение 426
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията
2.
Необходимостта от
диференцираното третиране и
неговият размер, както е посочено в
параграф 1, се определят в
предварителната оценка.
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Изменение
заличава се
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Изменение 427
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Диференцираното третиране не
трябва да надхвърля необходимото за
създаване на стимули за привличане на
частни насрещни ресурси. То не
предоставя свръхкомпенсация на
частните инвеститори и ЕИБ при
използването на гаранцията на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Хармонизирането на
интересите се гарантира чрез
подходящо поделяне на рисковете и
печалбата.

3.
Диференцираното третиране не
трябва да надхвърля необходимото за
създаване на стимули за привличане на
частни насрещни ресурси. То не
предоставя свръхкомпенсация на
инвеститорите, работещи съгласно
принципа на инвеститор в условията
на пазарна икономика, и на ЕИБ при
използването на гаранцията на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Хармонизирането на
интересите се гарантира чрез
подходящо поделяне на рисковете и
печалбата.

Обосновка
От жизненоважно значение е националните и регионалните насърчителни банки също
така да бъдат обхванати от настоящия регламент. Например в Германия
финансовите инструменти се обработват почти само чрез насърчителни банки. В
предложението на Комисията се споменават само „частните инвеститори“
(предвид новата концепция за държавната помощ), докато в предишния регламент
изрично се споменаваха и „публичните инвеститори, работещи съгласно принципа на
инвеститор в условията на пазарна икономика“.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Диференцираното третиране на
частните инвеститори не засяга
правилата на Съюза за държавните
помощи.

4.
Диференцираното третиране на
инвеститорите, работещи съгласно
принципа на инвеститор в условията
на пазарна икономика, не засяга
правилата на Съюза за държавната
помощ.

Изменение 429
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43а – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149,
които допълват настоящия
регламент, във връзка с определянето
на диференцираното третиране на
инвеститорите и подробните условия
за прилагането на диференцираното
третиране на инвеститорите.

Изменение 430
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 44 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
когато е приложимо, за
покриване на загубите в номиналния
размер на приноса на европейските
структурни и инвестиционни фондове за

б)
когато е приложимо, за
покриване на загубите в номиналния
размер на приноса на европейските
структурни и инвестиционни фондове за
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финансовия инструмент в резултат на
отрицателни лихви, ако тези загуби
възникнат въпреки активното
управление на касовите наличности от
организациите, изпълняващи
финансовите инструменти.

финансовия инструмент в резултат на
отрицателни лихви, ако тези загуби
възникнат въпреки активното
управление на касовите наличности.

Изменение 431
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията
21.
В член 57 параграф 3 се
заличава;

Изменение
заличава се

Изменение 432
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 22 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 58 – параграф 1 – буква е

Текст в сила

Изменение
аа)

е)
действия за разпространяване на
информация, за подкрепа на
изграждането на мрежи, провеждането
на комуникационни дейности,
повишаване на осведомеността и
насърчаване на сътрудничеството и
обмена на опит, включително с трети
държави.

RR\1127745BG.docx

буква е) се заменя със следното:

„е)
действия за разпространяване на
информация, за подкрепа на
изграждането на мрежи, провеждането
на комуникационни дейности относно
резултатите и успехите, постигнати
с подкрепа от европейските
структурни и инвестиционни
фондове, повишаване на
осведомеността и насърчаване на
сътрудничеството и обмена на опит,
включително с трети държави;“
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Изменение 433
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 23 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 59 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)

Създава се следният параграф:

„1б. 0,25% от наличните средства
за техническа помощ се използват за
провеждането на комуникационни
дейности с цел повишаване на
осведомеността и информиране на
гражданите относно резултатите и
успехите на проектите, получили
подкрепа от европейските
структурни и инвестиционни
фондове; тези комуникационни
дейности продължават да се
провеждат до четири години след
приключването на проекта, когато
резултатите от даден проект са ясно
видими.“

Изменение 434
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 61 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила

Изменение
23a. В член 61 първа алинея от
параграф 1 се заменя със следното:

Настоящият член се прилага за
операции, които след приключването си
генерират нетни приходи. За целите на
настоящия член „нетни приходи“
означава паричните потоци, заплащани
директно от потребителите за стоки и
PE601.115v02-00

BG

„Настоящият член се прилага за
операции, които след приключването си
генерират нетни приходи. За целите на
настоящия член „нетни приходи“
означава паричните потоци, заплащани
директно от потребителите за стоки и
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услуги, предоставени с операцията, като
такси, заплащани директно от
потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или
отдаването под наем на земя или сгради
или плащанията за услуги минус всички
оперативни разходи и разходи за
подмяна на недълготрайно оборудване
за съответния период. Генерираните от
операцията икономии от оперативните
разходи се разглеждат като нетни
приходи, освен ако не са компенсирани
от равностойно намаляване на
субсидиите за дейността.

услуги, предоставени с операцията, като
такси, заплащани директно от
потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или
отдаването под наем на земя или сгради
или плащанията за услуги минус всички
оперативни разходи и разходи за
подмяна на недълготрайно оборудване
за съответния период. Генерираните от
операцията икономии от оперативните
разходи, с изключение на икономиите
от разходите в резултат на
изпълнението на мерки за енергийна
ефективност, се разглеждат като нетни
приходи, освен ако не са компенсирани
от равностойно намаляване на
субсидиите за дейността.“

(CELEX:32013R1303)
Изменение 435
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 25 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 65 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.
Дадена операция може да
получава подкрепа от един или няколко
европейски структурни и
инвестиционни фондове или от една или
няколко програми, както и от други
инструменти на Съюза, при условие че
разходите, декларирани в заявлението за
плащане за един от европейските
структурни и инвестиционни фондове,
не получават подкрепа от друг фонд
или инструмент на Съюза или подкрепа
от същия фонд по друга програма.
Размерът на разходите, които се вписват
в заявлението за плащане на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, може да се
изчисли за всеки от европейските

11.
Дадена операция може да
получава подкрепа от един или няколко
европейски структурни и
инвестиционни фондове или от една или
няколко програми, както и от други
инструменти на Съюза, при условие че
разходите, декларирани в заявлението за
плащане за един от европейските
структурни и инвестиционни фондове,
са свързани с подкрепа, различна от
подкрепата от друг фонд или
инструмент на Съюза или подкрепа от
същия фонд по друга програма.
Размерът на разходите, които се вписват
в заявлението за плащане на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, може да се
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структурни и инвестиционни фондове
на пропорционална основа в
съответствие с документа, установяващ
условията за предоставяне на подкрепа.

изчисли за всеки от европейските
структурни и инвестиционни фондове
на пропорционална основа в
съответствие с документа, установяващ
условията за предоставяне на подкрепа.

Изменение 436
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
финансиране, което не е свързано
с разходи за съответните операции, а се
основава на изпълнението на условия,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението или
постигането на целите на програмите.
Подробните финансови условия и
тяхното прилагане трябва да бъдат
определени в делегирани актове, приети
в съответствие с правомощията,
предвидени в параграф 5.

д)
финансиране, което не е свързано
с разходи за съответните операции, а се
основава на изпълнението на условия,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението или
постигането на целите на програмите.
Подробните финансови условия и
тяхното прилагане трябва да бъдат
определени в делегирани актове, приети
в съответствие с правомощията,
предвидени в параграф 5a.

Изменение 437
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 2 а – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
Настоящият параграф спазва
условията на преходните разпоредби,
посочени в член 152, параграф 4.
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Изменение 438
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква в – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 5 – алинея 1 а

Текст, предложен от Комисията
ii)

Изменение

добавя се следната алинея:

ii)

„На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149 във
връзка с определянето на стандартните
таблици за разходите за единица
продукт или финансирането с единна
ставка, посочени в параграф 1, първа
алинея, букви б) и г), на свързаните
методи, посочени в буква а) от първа
алинея от настоящия параграф, и
формата на подпомагането, посочена в
параграф 1, първа алинея, буква д).“;

добавя се следният параграф:

„5a. На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149, които
допълват настоящия регламент, във
връзка с определянето на стандартните
таблици за разходите за единица
продукт или финансирането с единна
ставка, посочени в параграф 1, първа
алинея, букви б) и г), на свързаните
методи, посочени в буква а) от
параграф 5, и формата на
подпомагането, посочена в параграф 1,
първа алинея, буква д).“;

Изменение 439
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 29 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 70 – параграф 1 а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a.
Операциите за предоставяне на
услуги на гражданите и предприятията,
които обхващат цялата територия на
една държава членка, се считат за
намиращи се във всички програмни
райони в рамките на дадена държава
членка. В такива случаи разходите се
разпределят пропорционално за
съответните програмни райони въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за

1a.
Операциите за предоставяне на
услуги на гражданите и предприятията,
които обхващат цялата територия на
една държава членка, се считат за
намиращи се във всички програмни
райони в рамките на дадена държава
членка. В такива случаи разходите се
разпределят пропорционално за
съответните програмни райони въз
основа на обективни критерии.
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програмните райони.

Изменение 440
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 29 – буква в
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 70 – параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.
За фондовете и ЕФМДР, когато
операциите извън програмния район по
параграф 2 носят ползи както извън,
така и в рамките на програмния район,
разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за
програмите райони.

2a.
За фондовете и ЕФМДР, когато
операциите извън програмния район по
параграф 2 носят ползи както извън,
така и в рамките на програмния район,
разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии.

Изменение 441
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 36
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 98 – параграф 2

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

230/649

RR\1127745BG.docx

свързани с нея.

Изменение 442
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 37 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 102 – параграф 6 а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато за независимия преглед на
качеството не е изпратено уведомление
до Комисията в рамките на 6 месеца от
предоставянето на тази информация
на независимите експерти или когато
съответната оценка е отрицателна,
съответните разходи се оттеглят и
декларацията за разходите се коригира
съответно.

В срок от шест месеца от
предоставянето на тази информация
на независимите експерти се
предоставя независим преглед на
качеството. Когато за този преглед не
е изпратено уведомление до Комисията
в срок от три месеца от неговото
предоставяне или когато съответната
оценка е отрицателна, съответните
разходи се оттеглят и декларацията за
разходите се коригира съответно.

Изменение 443
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 39
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията
39.
В член 105, параграф 2 второто
изречение се заличава;

Изменение
39.
В член 105, параграф 2 второто
изречение се заменя със следното:
„Kрайните продукти и резултатите
от съвместния план за действие
може да дадат основание за
възстановяване, само ако са
постигнати след датата на
решението за одобряване на
съвместния план за действие,
посочено в член 107, и преди края на
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определения в това решение период за
изпълнение.“

Изменение 444
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква в
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3)
описание на предвижданите
проекти или видове проекти, заедно с
етапните цели, когато е целесъобразно,
и целевите стойности за крайните
продукти и резултатите, свързани с
общите показатели по приоритетната ос,
когато е уместно.

3)
описание на предвижданите
проекти или видове проекти, заедно с
етапните цели, когато е целесъобразно,
и целевите стойности за крайните
продукти и резултатите, свързани с
общите и специфичните показатели по
приоритетната ос, когато е уместно.

Изменение 445
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква г
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точки 6 и 7

Текст, предложен от Комисията
г)

Точки 6 и 7 се заличават.

Изменение
заличава се

Изменение 446
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква д а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точка 8 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
да)

Добавя се следната буква:

„вa) механизмите, осигуряващи
разпространението на информацията
и комуникацията относно
съвместния план за действие и
относно фондовете.“

Изменение 447
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 115 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Подробни правила относно
мерките за информиране и
комуникация, насочени към
обществеността, и мерките за
осведомяване на потенциалните
бенефициери и бенефициерите са
изложени в приложение XII.

3.
Подробни правила относно
осведомяването, комуникацията и
видимостта, насочени към
обществеността, и мерките за
осведомяване на потенциалните
бенефициери и бенефициерите са
изложени в приложение XII.

Изменение 448
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 47 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 119 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размерът на финансовите средства,
разпределени за техническа помощ, е
ограничен до 4 % от общия размер на
средствата, разпределени за
оперативните програми по време на
приемането на оперативните програми в

Размерът на финансовите средства,
разпределени за техническа помощ, е
ограничен до 4% от общия размер на
средствата, разпределени за
оперативните програми по време на
приемането на оперативните програми в
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дадена държава членка по целта
„Инвестиции за растеж и работни
места“.

дадена държава членка по целта
„Инвестиции за растеж и работни
места“. 0,25% от тях се заделят за
дейности по информация и
комуникация, на равнище програми и
на равнище проекти, и когато е
целесъобразно, както е определено в
член 59.

Изменение 449
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 59 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 148 – параграф 1

Текст в сила

Изменение
59a. В член 148 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Операциите, за които общите
допустими разходи не превишават 200
000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд,
150 000 EUR за ЕСФ или 100 000 EUR
за ЕФМДР, не подлежат на повече от
един одит от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключена операцията.
Останалите операции не подлежат на
повече от един одит на счетоводна
година от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключила операцията.
Операциите не подлежат на одит от
страна на Комисията или одитния орган
през година, през която вече е извършен
одит от Европейската сметна палата,
при условие че резултатите от
одиторската работа, извършена от
Европейската сметна палата за тези
операции, могат да бъдат използвани от
одитния орган или от Комисията за
целите на изпълнението на съответните
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„1.
Операциите, за които общите
допустими разходи не превишават 300
000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд,
200 000 EUR за ЕСФ или 150 000 EUR
за ЕФМДР, не подлежат на повече от
един одит от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключена операцията.
Останалите операции не подлежат на
повече от един одит на счетоводна
година от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключила операцията.
Операциите не подлежат на одит от
страна на Комисията или одитния орган
през година, през която вече е извършен
одит от ЕСП, при условие че
резултатите от одиторската работа,
извършена от ЕСП за тези операции,
могат да бъдат използвани от одитния
орган или от Комисията за целите на
изпълнението на съответните им
задачи.“
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им задачи.“
(CELEX:32013R1303)
Обосновка
Това включва вдигане на праговете, под които дадена операция не подлежи на повече
от един одит (единен одит) преди представянето на отчетите за окончателните
разходи.
Изменение 450
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 59 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 149 – параграф 2

Текст в сила

Изменение
(59б) В член 149 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 5,
параграф 3, член 12, втора алинея,
член 22, параграф 7, четвърта алинея,
член 37, параграф 13, член 38,
параграф 4, трета алинея, член 40,
параграф 4, член 41, параграф 3,
член 42, параграф 1, втора алинея,
член 42, параграф 6, член 61,
параграф 3, втора, трета, четвърта и
седма алинеи, член 63, параграф 4,
член 64, параграф 4, член 68,
параграф 1, втора алинея, член 101,
четвърта алинея, член 122, параграф 2,
пета алинея, член 125, параграф 8, първа
алинея, член 125, параграф 9, член 127,
параграфи 7 и 8 и член 144, параграф 6
се предоставя на Комисията от
21 декември 2013 г. до 31 декември
2020 г.“
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„2.
Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 5,
параграф 3, член 12, втора алинея,
член 22, параграф 7, четвърта алинея,
член 37, параграф 13, член 38,
параграф 4, трета алинея, член 40,
параграф 4, член 41, параграф 3,
член 42, параграф 1, втора алинея,
член 42, параграф 6, член 43а, параграф
4а, член 61, параграф 3, втора, трета,
четвърта и седма алинеи, член 63,
параграф 4, член 64, параграф 4 и
член 67, параграф 5а, член 68,
параграф 1, втора алинея, член 101,
четвърта алинея, член 122, параграф 2,
пета алинея, член 125, параграф 8, първа
алинея, член 125, параграф 9, член 127,
параграфи 7 и 8 и член 144, параграф 6,
се предоставя на Комисията от
21 декември 2013 г. до 31 декември
2020 г.“
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Изменение 451
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 152 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато поканата за предложения е
публикувана преди влизането в сила
на Регламент XXX/YYY за изменение
на настоящия регламент,
управляващият орган (или
мониторингов комитет за програмите по
целта „Европейско териториално
сътрудничество“) може да реши да не
прилага задължението, определено в
член 67, параграф 2а за максимален
период от 6 месеца, считано от датата на
влизане в сила на Регламент XXX/YYY.
Когато документът, установяващ
условията за предоставяне на
подкрепа е изпратен на бенефициера в
срок от 6 месеца, считано от датата
на влизане в сила на Регламент
XXX/YYY, управляващият орган може
да реши да не прилага тези изменени
разпоредби.

Управляващият орган (или
мониторингов комитет за програмите по
целта „Европейско териториално
сътрудничество“) може да реши да не
прилага задължението, определено в
член 67, параграф 2а за максимален
период от 12 месеца, считано от датата
на влизане в сила на Регламент
XXX/YYY.

В надлежно обосновани случаи
управляващият орган или
мониторинговият комитет за
програмите по целта „Европейско
териториално сътрудничество“
може да реши да удължи 12-месечния
преходен период до приключването на
програмата. Той уведомява
Комисията за това решение преди
изтичането на преходния период.
Първа и втора алинея не се прилагат
за безвъзмездни средства и
възстановима помощ, подпомагана от
ЕСФ, за които публичната подкрепа
не надвишава 50 000 EUR.
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Изменение 452
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.1 – точка 1

Текст в сила

Изменение
61a. В подраздел 2.1 точка 1 се
заменя със следното:

1.
Държавата-членка и
управляващият орган правят
необходимото мерките за информация и
комуникация да се изпълняват в
съответствие с комуникационната
стратегия и тези мерки да са насочени
към възможно най-широко отразяване
от медиите, чрез използване на
различни форми и методи на
комуникация на подходящото равнище.

„1.
Държавата членка и
управляващият орган правят
необходимото мерките за информация и
комуникация да се изпълняват в
съответствие с комуникационната
стратегия с цел да се подобри
видимостта и взаимодействието с
гражданите и тези мерки да са
насочени към възможно най-широко
отразяване от медиите, чрез използване
на различни форми и методи на
комуникация на подходящото равнище
и адаптирани към технологичните
иновации.“

Изменение 453
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 4

Текст в сила

Изменение
61б. В подраздел 2.2 точка 4 се
заменя със следното:

4.
По време на изпълнението на
дейност, подпомагана от ЕФРР или
Кохезионния фонд, бенефициерът
поставя на видимо за обществеността
място временен билборд с големи
размери за всяка операцията, която
RR\1127745BG.docx

„4.
По време на осъществяването
на операция, подпомагана от ЕФРР или
Кохезионния фонд, бенефициерът
поставя на видимо за обществеността
място временен билборд с големи
размери за всяка операция, която
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представлява финансиране на
инфраструктура или строителни
дейности и за която общата публична
подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

представлява финансиране на
инфраструктура или строителни
дейности.“

Изменение 454
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 5 – уводна част

Текст в сила

Изменение
61в. В подраздел 2.2 уводната част
на точка 5 се заменя със следното:

5.
Не по-късно от три месеца след
приключването на дадена операцията
бенефициерът поставя постоянна табела
или билборд с големи размери на
видимо за обществеността място за
всяка операцията, която изпълнява
следните критерии:

„5.
Не по-късно от три месеца след
приключването на дадена операция
бенефициерът поставя постоянна табела
или билборд с големи размери на
видимо за обществеността място за
всяка операция, която изпълнява
следния критерий:“

Изменение 455
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 5 – буква а

Текст в сила

Изменение
61г. В подраздел 2.2, в точка 5 буква
а) се заличава:

а)
общата публична подкрепа за
операцията надхвърля 500 000 EUR;

Изменение 456
Предложение за регламент
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Член 266 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато операциите, попадащи в обхвата
на първа алинея, буква а), са от полза и
за програмния район, в който те се
изпълняват, разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за
програмите райони.

Когато операциите, попадащи в обхвата
на първа алинея, буква а), са от полза и
за програмния район, в който те се
изпълняват, разходите се разпределят
пропорционално за тези програмни
райони, въз основа на обективни
критерии.

Изменение 457
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст в сила

Изменение
-a)
В параграф 1 трета алинея се
заменя със следното:

Основната цел на финансовите одити е
да се провери дали условията за
възстановяване на суми от Комисията
въз основа на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните
суми са били изпълнени.

„Основната цел на финансовите одити е
да се провери дали условията за
възстановяване на суми от Комисията
въз основа на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните
суми са били изпълнени, без обаче това
да забавя етапите в процеса на
разпределяне на средствата или да
създава усложнения на този етап за
управителите на фондове или
бенефициерите.“

Изменение 458
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 1304/2013
RR\1127745BG.docx
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Член 14 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
а)

Изменение

Параграф 2 се заличава.

заличава се
Обосновка

Комисията измества текста относно финансирането с единна ставка и с
еднократна сума от ЕСФ към Регламента за общоприложимите разпоредби. За
улеснение на бенефициерите по ЕСФ, настояваме всички опростени варианти за
разходите да бъдат обяснени в Регламента за ЕСФ. За бенефициерите това е полесно и просто.
Изменение 459
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 3

Текст в сила

Изменение
аа)
Параграф 3 се заменя със
следното:

3.
В допълнение към методите,
посочени в член 67, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато
публичната подкрепа за отпускане на
безвъзмездни средства и възстановима
помощ не превишава 100 000 EUR,
сумите, посочени в член 67, параграф 1,
букви б), в) и г) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, могат да се определят за
всеки отделен случай, чрез позоваване
на проектобюджета, съгласуван
предварително от управляващия орган.

„3.
В допълнение към методите,
посочени в член 67, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато
публичната подкрепа за отпускане на
безвъзмездни средства и възстановима
помощ не превишава 150 000 EUR,
сумите, посочени в член 67, параграф 1,
букви б), в) и г) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, могат да се определят за
всеки отделен случай, чрез позоваване
на проектобюджета, съгласуван
предварително от управляващия орган.“

Изменение 460
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а б (нова)
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Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
аб)

Добавя се следният параграф:

„3a. Държавите членки и техните
местни органи могат да подадат
заявление за дерогация до Европейския
парламент и Съвета във връзка с
таваните за публична подкрепа и
минималните помощи. Тези заявления
могат да бъдат подавани единствено
при изключително тежки
икономически обстоятелства.
Процедурата за дерогация е подобна
на процедурата, която се прилага при
предоставянето на финансово
участие от ЕФПГ. Европейският
парламент действа с мнозинство от
съставляващите го членове и три
пети от подадените гласове, а
Съветът действа с квалифицирано
мнозинство.“

Изменение 461
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
б)

Параграф 4 се заличава.

Изменение
заличава се
Обосновка

Комисията измества текста относно финансирането с единна ставка и с
еднократна сума от ЕСФ към Регламента за общоприложимите разпоредби. За
улеснение на бенефициерите по ЕСФ, настояваме всички опростени варианти за
разходите да бъдат обяснени в Регламента за ЕСФ. За бенефициерите това е полесно и просто.
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Изменение 462
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
участници, които живеят в
безработни домакинства*,

заличава се

Обосновка
Организации на бенефициерите ни информираха, че участниците се чувстват
неудобно да предоставят информация за трети лица, в този случай – за членове на
домакинството. Ние подкрепяме тяхното искане за премахване на това от
докладите.
Изменение 463
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
участници, които живеят в
безработни домакинства с деца на
издръжка*,

заличава се

Обосновка
Събирането на информация за трети лица, които живеят в дадено домакинство,
може да бъде чувствителен въпрос и следователно обикновено не се уточнява от
участниците.
Изменение 464
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 5
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
участници, които живеят в
едночленно домакинство с деца на
издръжка*,

заличава се

Обосновка
Събирането на информация за трети лица, които живеят в дадено домакинство,
може да бъде чувствителен въпрос и следователно обикновено не се уточнява от
участниците.
Изменение 465
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение І – точка 1 – алинея 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните за участниците по първите два
показателя по-горе ще бъдат
представени в годишните доклади за
изпълнението, посочени в член 50,
параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за участниците по
последните три показателя по-горе
ще бъдат представени в докладите за
изпълнението, посочени в член 50,
параграф 5 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за петте
показателя по-горе се събират въз
основа на представителна извадка от
участниците в рамките на всеки
инвестиционен приоритет. Вътрешната
валидност се гарантира по начин,
позволяващ данните да бъдат обобщени
на равнището на инвестиционния
приоритет.

Данните за участниците по двата
показателя по-горе ще бъдат
представени в годишните доклади за
изпълнението, посочени в член 50,
параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за двата показателя
по-горе се събират въз основа на
представителна извадка от участниците
в рамките на всеки инвестиционен
приоритет. Вътрешната валидност се
гарантира по начин, позволяващ
данните да бъдат обобщени на
равнището на инвестиционния
приоритет.

Обосновка
Техническо изменение, станало необходимо поради предложеното заличаване на
предходните три тирета. Вж. предходните изменения за допълнителни обяснения
относно въпросните заличавания.
RR\1127745BG.docx
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Изменение 466
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)
„млад земеделски стопанин“
означава лице на не повече от 40 години
към момента на подаване на
заявлението, който притежава
съответни професионални умения и
компетенции и установява за пръв път
земеделско стопанство в качеството на
ръководител на такова стопанство;
установяването може да се извършва
самостоятелно или съвместно с други
земеделски стопани;

н)
„млад земеделски стопанин“
означава лице на не повече от 40 години
към момента на подаване на
заявлението, което притежава
съответни професионални умения и
компетентност и установява за пръв
път земеделско стопанство в качеството
на ръководител на такова стопанство;
установяването може да се извършва
самостоятелно или съвместно, под
каквато и да е правна форма, с други
земеделски стопани. Въпросното лице
се посочва като собственик на
селскостопанско сдружение, когато
присъства сред акционерите на
предприятието. В този случай всяка
мярка за подпомагане се ограничава до
процента на участие в
предприятието.
Чрез дерогация от първия параграф и
при надлежно обосновани
обстоятелства държавите членки
могат да прилагат разпоредбите на
настоящата буква по отношение на
млади земеделски стопани, които са
на не повече от 40 години към
момента на подаване на своето
заявление, които притежават
подходящи професионални умения и
компетентност, въпреки че те вече
осъществят селскостопанска
дейност независимо в земеделско
стопанство в качеството на
ръководители на това стопанство.
Ако те не са получавали специална
помощ за млади земеделски стопани
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през периода на програмата на ОСП
за 2006 – 2013 г. или текущата
програма на ОСП за 2013 – 2020 г.,
предоставянето на помощта следва
да продължи за максимален срок от
пет години;

Изменение 467
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква т
Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)
„дата на установяване“ означава
датата, на която започва процесът на
установяване чрез действие(я) от
страна на заявителя.

т)
„дата на установяване“ означава
датата, на която заявителят извършва
или приключва действие(я),
свързано(и) с установяването,
посочено в буква н).

Изменение 468
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 11 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст в сила

Изменение
2a.
В член 11 буква а) се заменя със
следното:

„а)
Комисията взема решения
посредством актове за изпълнение
относно исканията за изменения на
програмите по отношение на един или
повече от следните въпроси:

„а)
Комисията взема решения
посредством актове за изпълнение
относно исканията за изменения на
програмите по отношение на
увеличение на процентното участие
на ЕЗФРСР в една или повече мерки.“

i)
промяна в програмната
стратегия чрез промяна с повече от
50 % в количествено изразен
резултат, свързан с област с
RR\1127745BG.docx
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поставен акцент;
ii)
промяна в процентното
участие на ЕЗФРСР в една или повече
мерки;
iii)
промяна на цялото участие на
Съюза или на годишното му
разпределение на равнище програма;“
(В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма точка 3 като такава.
В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това
означава, че последващата номерация на точките в този параграф е също
неправилна.)
Изменение 469
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 14 – параграф 4
Текст в сила

Изменение
2б.
В член 14 параграф 4 се заменя
със следното:

„4.
Допустимите разходи по тази
мярка са разходите за организиране и
провеждане на трансфера на знания или
действията за осведомяване. В случай на
демонстрационни проекти
подпомагането може да включва и
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път,
настаняване и дневните
командировъчни на участниците, както
и разходите за заместници на
земеделските стопани. Всички разходи,
набелязани по този параграф, се
изплащат на бенефициера.“

„4.
Допустимите разходи по тази
мярка са разходите за организиране и
провеждане на трансфера на знания или
действията за осведомяване.
Инфраструктурата, инсталирана в
резултат на демонстрация, може да
се използва след приключване на
операцията. В случай на
демонстрационни проекти
подпомагането може да включва и
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път,
настаняване и дневните
командировъчни на участниците, както
и разходите за заместници на
земеделските стопани. Всички разходи,
набелязани по този параграф, се
изплащат на бенефициера.“

(CELEX:32013R1305)
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Изменение 470
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 15 – параграф 2

Текст в сила

Изменение
2в.
В член 15 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Бенефициер на подпомагането,
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или
обучение. Помощите, предвидени в
параграф 1, буква б), се предоставят на
органа или структурата, които са
избрани да разкрият услугите за
управление на стопанства, услуги по
заместване в стопанства, консултантски
услуги в областта на селското
стопанство и консултантските услуги
в областта на горското стопанство.“

„2.
Бенефициер на подпомагането,
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или
обучение или публичната
организация, която отговаря за
подбора на доставчика. Помощите,
предвидени в параграф 1, буква б), се
предоставят на органа или структурата,
които са избрани да разкрият услуги за
управление на стопанства, услуги по
заместване в стопанства, консултантски
услуги в областта на селското
стопанство и консултантски услуги в
областта на горското стопанство.“

(CELEX:32013R1305. В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма
точка 3 като такава. В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран
като точка 3. Това означава, че последващата номерация на точките в този
параграф е също неправилна.)
Изменение 471
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение
2г.
В член 15, параграф 3 първа
алинея се заменя със следното:

„Органите или структурите, избрани да
RR\1127745BG.docx
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предоставят консултации, разполагат с
подходящи ресурси от редовно обучен и
квалифициран персонал и
консултантски опит и надеждност по
отношение на областите, в които дават
консултации. Бенефициерите по тази
мярка се избират чрез покани за
отправяне на предложения.
Процедурата за подбор се
регламентира от правото за
обществените поръчки и е отворена
както за публични, така и за частни
организации. Тя е обективна и изключва
кандидати с конфликт на интереси.“

предоставят консултации, разполагат с
подходящи ресурси от редовно обучен и
квалифициран персонал и
консултантски опит и надеждност по
отношение на областите, в които дават
консултации. Доставчиците по тази
мярка се избират чрез процедура за
подбор, която е отворена както за
публични, така и за частни организации.
Тя е обективна и изключва кандидати с
конфликт на интереси.“

(CELEX:32013R1305 В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма
точка 3 като такава. В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран
като точка 3. Това означава, че последващата номерация на точките в този
параграф е също неправилна.)
Изменение 472
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила

Изменение
2д.
В член 16, параграф 1 уводната
част се заменя със следното:

„1.
Подпомагането по тази мярка
обхваща присъединяването за първи път
на земеделски стопани и групи от
земеделски стопани към:“

„1.
Подпомагането по тази мярка
обхваща присъединяването за първи път
на земеделски стопани и групи от
земеделски стопани към или
участието на земеделски стопани или
групи от земеделски стопани през
петте предходни години в:“

(CELEX:32013R1305 В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма
точка 3 като такава. В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран
като точка 3. Това означава, че последващата номерация на точките в този
параграф е също неправилна.)
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Изменение 473
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
2е.
В член 16, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„В случая на първоначално участие
преди подаване на заявлението за
подпомагане по параграф 1
максималният срок от пет години се
намалява с броя на годините, които
са изминали между първоначалното
участие в схема за качество и
момента на подаване на заявлението
за подпомагане.“.

(В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма точка 3 като такава.
В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това
означава, че последващата номерация на точките в този параграф е също
неправилна.)
Изменение 474
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 17 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
са свързани с преработката,
предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански
продукти, които попадат в обхвата на
приложение I към ДФЕС, или на памук,
с изключение на рибни продукти;
резултатът от производствения процес
може да бъде продукт, който не е

б)
са свързани с преработката,
предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански
продукти, които попадат в обхвата на
приложение I към ДФЕС, или на памук,
с изключение на рибни продукти;
резултатът от производствения процес
може да бъде продукт, който не е
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включен в обхвата на посоченото
приложение; когато подкрепата се
предоставя под формата на
финансови инструменти,
производствените ресурси също
могат да бъдат продукт, който не е
включен в обхвата на приложение I
към ДФЕС, при условие че
инвестицията допринася за един или
повече от приоритетите на Съюза за
развитие на селските райони;

включен в обхвата на посоченото
приложение;

Изменение 475
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4а.
В член 17 се създава следният
параграф:
„2a. Подпомагане по букви а), б), в) и
г) от параграф 1, прилагането на
които води до достигане на равнище
под минималните бюджетни
кредити от 25%, не се одобрява.“

Изменение 476
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 4 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията
Заявлението за подпомагане по силата
на параграф 1, буква а), подточка i) се
подава в срок от 24 месеца от датата
на установяването.
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Изменение
Заявлението за подпомагане по силата
на параграф 1, буква а), подточка i) се
подава най-късно 24 месеца след датата
на установяването.
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Изменение 477
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 4 – алинея 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят горни и
долни прагове за разрешаване на достъп
до подпомагане на бенефициери
съгласно параграф 1, буква a), подточки
i) и iii). Долният праг за подпомагане по
параграф 1, буква a), подточка i) е повисок от горния праг за подпомагане по
параграф 1, буква a), подточка iii).
Подпомагането се ограничава до
стопанства, отговарящи на
определението за микро- и малки
предприятия.

Държавите членки определят горни и
долни прагове за разрешаване на достъп
до подпомагане съгласно параграф 1,
буква a), подточки i) и iii). Долният праг
за подпомагане по параграф 1, буква a),
подточка i) е по-висок от горния праг за
подпомагане по параграф 1, буква a),
подточка iii). Подпомагането се
ограничава до стопанства, отговарящи
на определението за микро- и малки
предприятия.

Изменение 478
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията
5.
Подпомагането по параграф 1,
буква а) се изплаща на най-малко две
вноски. Плащанията могат да бъдат
намаляващи. Плащането на последната
вноска по параграф 1, буква a),
подточки i) и ii) се извършва само при
коректно изпълнение на бизнес плана.
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Изменение
5.
Подпомагането по параграф 1,
буква а) се изплаща на най-малко две
вноски. Плащанията могат да бъдат
намаляващи. Плащането на последната
вноска по параграф 1, буква a),
подточки i) и ii) се извършва само при
коректно изпълнение на бизнес плана и
се изплаща, във всеки случай, в
рамките на една година след
цялостното изпълнение на бизнес
плана.
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Изменение 479
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 23 – заглавие
Текст в сила

Изменение
6a.
Заглавието на член 23 се заменя
със следното:

„Създаване на агролесовъдни системи“

„Създаване, възобновяване или
възстановяване на агролесовъдни
системи“

(CELEX:02013R1305)
Изменение 480
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 23 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
6б.
В член 23 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Подпомагането по член 21,
параграф 1, буква б) се предоставя на
частни стопани на земя, общини и техни
асоциации и покрива разходите за
установяване и за годишна премия за
хектар, която да покрива разходите за
поддръжка за максимален период от пет
години.“

„1.
Подпомагането по член 21,
параграф 1, буква б) се предоставя на
частни стопани на земя, общини и техни
асоциации и покрива разходите за
установяване, възобновяване и/или
възстановяване и за годишна премия за
хектар, която да покрива разходите за
поддръжка за максимален период от пет
години.“

(CELEX:02013R1305)
Изменение 481
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 в (нова)
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Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – заглавие

Текст в сила

Изменение
6в.
В член 27 заглавието се заменя
със следния текст:

„Учредяване на групи и организации на
производителите“

„Учредяване на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 482
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила

Изменение
6г.
В член 27, параграф 1 уводната
част се заменя със следното:

„1.
Подпомагането по тази мярка се
отпуска с оглед улесняване на
учредяването на групи и организации на
производителите в секторите на
селското и горското стопанство с цел:“

„1.
Подпомагането по тази мярка се
отпуска с оглед улесняване на
учредяването на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации в секторите на селското и
горското стопанство с цел:“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 483
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 1 – буква г
RR\1127745BG.docx
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Текст в сила

Изменение
6д.
В член 27, параграф 1 буква г) се
заменя със следното:

„г)
други дейности, които могат да
се осъществяват от групи и организации
на производителите, като изграждането
на умения за стопанска и търговска
дейност и организацията и улесняването
на иновационните процеси.“

„г)
други дейности, които могат да
се осъществяват от групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации, като изграждането на
умения за стопанска и търговска
дейност и организацията и улесняването
на иновационните процеси.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 484
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение
6е.
В член 27, параграф 2 първа
алинея се заменя със следното:

„Помощта се отпуска на групи и
организации на производителите, които
са официално признати от
компетентните органи на държавите
членки, въз основа на бизнес план. Тя е
ограничена до групи и организации на
производители, които са МСП.“

„Помощта се отпуска на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации, които са официално
признати от компетентните органи на
държавите членки, въз основа на бизнес
план. Тя е ограничена до групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации, които са МСП.“

(CELEX:32013R1305)
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Изменение 485
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила

Изменение
6ж. В член 27, параграф 2 втора
алинея се заменя със следното:

„Държавите членки проверяват дали
целите на бизнес плана са изпълнени в
срок от пет години след признаване на
групата или организацията на
производители.“

„Държавите членки проверяват дали
целите на бизнес плана са изпълнени в
срок от пет години след признаване на
групата на производителите,
организациите на производителите
или договарящите организации.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 486
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение
6з.
В член 27, параграф 3 втора
алинея се заменя със следното:

„През първата година държавите членки
могат да изплатят помощ на групата или
организацията на производители,
изчислена на база средната годишна
продадена продукция от нейните
членовете през трите години,
предхождащи включването им в групата
или организацията. За групи и
организации на производителите в
горския сектор подпомагането се
изчислява на база средната продадена
продукция от членовете на групата или
RR\1127745BG.docx

„През първата година държавите членки
могат да изплатят помощ на групата на
производителите, организациите на
производителите и договарящите
организации, изчислена на база
средната годишна продадена продукция
от нейните членове през трите години,
предхождащи включването им в групата
или организацията. За групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации в горския сектор
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организацията през последните пет
години, предхождащи нейното
признаване, с изключение на найвисоката и на най-ниската стойност.“

подпомагането се изчислява на база
средната продадена продукция от
членовете на групата или организацията
през последните пет години,
предхождащи нейното признаване, с
изключение на най-високата и на найниската стойност.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 487
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
6и.
В член 27 параграф 5 се заменя
със следното:

„5.
Държавите членки могат да
продължат помощта за установяване на
групи на производителите дори след
като те са били признати за организации
на производителите съгласно условията
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 (24).“

„5.
Държавите членки могат да
продължат помощта за установяване на
групи на производителите дори след
като те са били признати за организации
на производителите или за договарящи
организации съгласно условията на
Регламент (ЕС) № 1308/2013 (1).“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 488
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 9

Текст в сила

Изменение
6й.
В член 28 параграф 9 се заменя
със следното:
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„9. Могат да се отпускат помощи за
опазване и устойчиво използване и
развитие на генетичните ресурси в
земеделието за операции, които не
попадат в обхвата на разпоредбите на
параграфи 1—8. Тези ангажименти
могат да се изпълняват от бенефициери,
различни от посочените в параграф 2.“

„9. Могат да се отпускат помощи за
опазване и устойчиво използване и
развитие на генетичните ресурси в
земеделието за операции, които не
попадат в обхвата на разпоредбите на
параграфи 1 – 8. Такива помощи не
може да се ограничават до местни
ресурси. Тези ангажименти могат да се
изпълняват от бенефициери, различни
от посочените в параграф 2.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 489
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 1

Текст в сила

Изменение
6к.
В член 29 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Подпомагането по настоящата
мярка се предоставя на хектар
земеделска площ, на земеделски
стопани или групи земеделски стопани,
които доброволно се ангажират да
преминат към или да поддържат
практиките и методите за биологично
земеделие, определени в Регламент (ЕО)
№ 834/2007, и които са действащи
земеделски стопани по смисъла на член
9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

„1.
Подпомагането по настоящата
мярка се предоставя на хектар
земеделска площ и в надлежно
обосновани случаи – и на животинска
единица, на земеделски стопани или
групи земеделски стопани, които
доброволно се ангажират да преминат
към или да поддържат практиките и
методите за биологично земеделие,
определени в Регламент (ЕО) №
834/2007, и които са активни
земеделски стопани по смисъла на член
9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 490
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 л (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
6л.
В член 31, параграф 2 се добавя
следната алинея:
„Държавите членки могат да
определят допълнителни обективни и
недискриминационни критерии от
2018 г. Те съобщават на Комисията
това решение преди 1 януари 2018 г.“

Изменение 491
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка -i (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 1 – буква а

Текст в сила

Изменение
-i)
В член 36, параграф 1 буква а) се
заменя със следното:

„a)
финансови вноски за премиите за
застраховка на реколтата, животните и
растенията срещу икономически загуби
на земеделските стопани, причинени от
неблагоприятни климатични явления,
болести по животните или по
растенията, нашествие на вредители или
екологичен инцидент;“

„a)
финансови вноски за премиите за
застраховка на реколтата, животните и
растенията срещу икономически загуби
на прилагащи добри селскостопански
практики земеделски стопани,
причинени от неблагоприятни
климатични явления, болести по
животните или по растенията,
нашествие на вредители, екологичен
инцидент, свързан с пазара риск, или за
покриване на променливостта на
приходите;“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 492
Предложение за регламент
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Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)
инструмент за стабилизиране на
доходите под формата на финансови
вноски във взаимоспомагателни
фондове за предоставяне на
обезщетения на земеделските
производители от конкретен сектор при
сериозен спад в техните доходи.

г)
специфичен за съответния
сектор инструмент за стабилизиране на
доходите под формата на финансови
вноски във взаимоспомагателни
фондове за предоставяне на
обезщетения на земеделските стопани
от конкретен сектор при сериозен спад в
техните доходи.

Изменение 493
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
В параграф 5 втората алинея
се заличава.

заличава се

Изменение 494
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила

Изменение
7a.
В член 37, параграф 1 уводната
част се заменя със следното:

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква a) се предоставя
RR\1127745BG.docx

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква a) се предоставя
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единствено за застрахователни
договори, покриващи загуби, причинени
от неблагоприятни климатични явления,
от болест по животните или по
растенията, от нашествие на вредители
или от екологичен инцидент или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията или нашествие на
вредители, които са унищожили над 30
% от средногодишната продукция на
даден земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключват годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.“

единствено за застрахователни
договори, покриващи загуби, причинени
от неблагоприятни климатични явления,
от болест по животните или по
растенията, от нашествие на вредители
или от екологичен инцидент или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията или нашествие на
вредители, които са унищожили над
20% от средногодишната продукция на
даден земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключват годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на отделен
земеделски стопанин за дадена година.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 495
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
7б.
В член 37, параграф 1 се добавя
следната буква:
„ба) икономически показатели
(равнище на производство и цени).“

Изменение 496
Предложение за регламент
PE601.115v02-00
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Член 267 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
7в.
В член 38, параграф 3, първа
алинея се добавя следната буква:
„ба) допълването на годишните
плащания във фонда.“

Изменение 497
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
7г.
В член 38, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Финансовите вноски, посочени в
букви б) и ба) от първа алинея, могат
да бъдат кумулативни или взаимно
изключващи се, доколкото общият
размер на вноската е ограничен до
максималната ставка на помощта,
установена в приложение II.“

Изменение 498
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

RR\1127745BG.docx
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Текст в сила

Изменение
7д.
В член 38, параграф 3 алинея 2
се заменя със следното:

„Подпомагането по член 36, параграф 1,
буква б) се отпуска единствено за
покриване на загуби, причинени от
настъпване на неблагоприятни
климатични явления, болест по
животните или по растенията или
нашествие на вредители или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията, нашествие на
вредители или екологичен инцидент,
които са унищожили над 30 % от
средногодишната продукция на
земеделския стопанин за
предшестващия тригодишен период,
или от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключат годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.“

„Подпомагането по член 36, параграф 1,
буква б) се отпуска единствено за
покриване на загуби, причинени от
настъпване на неблагоприятни
климатични явления, болест по
животните или по растенията или
нашествие на вредители или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията, нашествие на
вредители или екологичен инцидент,
които са унищожили над 20% от
средногодишната продукция на
земеделския стопанин за
предшестващия тригодишен период,
или от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключат годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на отделен
земеделски стопанин за дадена година.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 499
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 9 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 1

Текст в сила

Изменение
аа)
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В член 39 параграф 1 се заменя
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със следното:
„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква в) се отпуска само при
условие че спадът в доходите надхвърля
30 % от средногодишния доход на
отделния земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднената сума за три години на
база предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. За целите на
член 36, параграф 1, буква в) под доход
се разбира сумата на приходите, които
земеделският стопанин получава от
пазара, включително всички форми на
публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделски стопани от
взаимоспомагателни фондове
компенсират по-малко от 70 % от
загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта.“

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква в) се отпуска само при
условие че спадът в доходите надхвърля
20% от средногодишния доход на
отделния земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднената сума за три години на
база предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. За целите на
член 36, параграф 1, буква в) под доход
се разбира сумата на приходите, които
земеделският стопанин получава от
пазара, включително всички форми на
публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделски стопани от
взаимоспомагателни фондове
компенсират по-малко от 70% от
загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта. За изчисляване на
годишната загуба на доходи на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси.“

Изменение 500
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 9 – буква б a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 4 – буква б а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
В член 39, параграф 4 се добавя
следната буква:
„ба) допълването на годишните
плащания във фонда.“

Изменение 501
RR\1127745BG.docx
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Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39a – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква г) се предоставя само
в надлежно обосновани случаи и когато
спадът в доходите надхвърля 20 % от
средногодишния доход на отделния
земеделски производител за
предшестващия тригодишен период или
усреднената сума за три години на
базата на предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, точка
г) означава сумата на приходите, които
земеделският производител получава
от пазара, включително всички форми
на публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделските
производители от взаимоспомагателни
фондове компенсират по-малко от 70 %
от загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта.

1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква г) се отпуска само в
надлежно обосновани случаи и когато
спадът в доходите, свързан с
конкретното производство, за което
е бил създаден инструментът за
стабилизиране на доходите,
надхвърля 20% от средногодишния
доход на отделния земеделски
стопанин за това конкретно
производство за предшестващия
тригодишен период или от усреднената
сума за три години на база
предшестващия петгодишен период,
като се изключват най-високият и найниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, буква г)
означава сумата на приходите, които
земеделският стопанин получава от
пазара за това конкретно
производство, включително всички
форми на публично подпомагане,
намалена с разходите за производствени
ресурси, свързани с конкретното
производство. Плащанията за
земеделски стопани от
взаимоспомагателни фондове
компенсират по-малко от 70% от
загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта. За изчисляване на
годишната загуба на доходи на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният
метод на изчисление на индексите
позволява да се направи справедлива
оценка на действителната загуба на
доходи на отделен земеделски
стопанин в специфичен сектор за
дадена година.
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Изменение 502
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) № 1035/2013
Член 45 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Работен капитал, който
допълва нова инвестиция и е свързан с
нея и за който се получава
подпомагане от ЕЗФРСР посредством
финансов инструмент, установен в
съответствие с член 37 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, може да бъде
допустим разход. Такива допустими
разходи не надхвърлят 30 % от общия
размер на допустимите разходи за
инвестицията. Съответното искане се
обосновава надлежно.

5.
Когато подпомагане се
предоставя посредством финансов
инструмент, установен в съответствие с
член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
работният капитал може да бъде
допустим разход. Такива допустими
разходи не надхвърлят 200 000 EUR или
30% от общия размер на допустимите
разходи за инвестицията – която от
двете стойности е по-висока.

Изменение 503
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 11 – буква б a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 45 – параграф 7 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
В член 45 се добавя следният
параграф:
„7a. Финансовите инструменти при
споделено управление отговарят на
високи стандарти за прозрачност,
отчетност и демократичен
контрол.“
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Изменение 504
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 12 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 58 – параграф 1

Текст в сила

Изменение
12а. В член 58 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Без да се засягат параграфи 5, 6 и
7 от настоящия член, общият размер на
помощта от Съюза за развитие на
селските райони съгласно настоящия
регламент за периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. е 84 936 милиона
евро по цени от 2011 г., в съответствие с
многогодишната финансова рамка за
периода 2014—2020 г.“

„1.
Без да се засягат параграфи 5, 6 и
7 от настоящия член, общият размер на
помощта от Съюза за развитие на
селските райони съгласно настоящия
регламент за периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. е 84 936 милиона
евро по цени от 2011 г., в съответствие с
многогодишната финансова рамка за
периода 2014 – 2020 г. Без да се засяга
ново определение на общия размер на
помощта от Съюза за развитие на
селските райони, текущите програми
за развитие на селските райони,
одобрени в съответствие с член 10,
параграф 2, продължават да се
прилагат до 2024 г. или до
приемането на нова реформа.“

(CELEX:32013R1305)
Изменение 505
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 60 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
а)
Параграф 1 се заменя със
следното:

Изменение
заличава се

1.
Чрез дерогация от член 65,
параграф 9 от Регламент (ЕС) №
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1303/2013, в случай на извънредни
мерки поради природни бедствия,
катастрофи или неблагоприятни
климатични събития или на
съществени и внезапни промени в
социално-икономическите условия в
държавата членка или региона,
включително значителни и внезапни
демографски промени, произтичащи
от миграцията или приемането на
бежанци, в програмите за развитие
на селските райони може да се
предвиди разходите, свързани с
промени в програмата, да се считат
за допустими от датата на
настъпване на събитието.

Изменение 506
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 15 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 66 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение
15a. В член 66, параграф 1 буква б) се
заличава.

„б)
да предоставя за всяка година
от програмата до 31 януари и 31
октомври на Комисията
съответните данни за показателите
във връзка с операциите, избрани за
финансиране, включително
информация относно резултатите и
финансовите показатели;“

Изменение 507
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 74 – буква а
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.
В член 74 буква а) се заменя със
следното:

заличава се

а)
дава консултация и становище,
преди публикуването на съответната
покана за представяне на
предложения, относно критериите за
подбор за финансираните операции,
като тези критерии се
преразглеждат съгласно нуждите на
програмата;

Изменение 508
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 17 – параграф 3
Текст в сила

Изменение
16a. В приложение II, член 17,
параграф 3, колона 4 „Преработка и
предлагане на пазара на продукти,
изброени в приложение I към ДФЕС“,
четвъртият ред се заменя със
следното:

от сумата за допустима инвестиция в
други райони

„от сумата за допустима инвестиция в
други райони

Горните ставки могат да се увеличат с
допълнителни 20 процентни пункта за
операции, подпомагани в рамките на
ЕПИ, или операциите, свързани със
сливане на организации на
производители, ако максималното
комбинирано подпомагане не надхвърля
90 %

Горните ставки могат да се увеличат с
допълнителни 20 процентни пункта за
операции, подпомагани в рамките на
ЕПИ, за колективни инвестиции и
интегрирани проекти или за
операциите, свързани със сливане на
организации на производителите, ако
максималното комбинирано
подпомагане не надхвърля 90%“

(CELEX:32013R1305)
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Изменение 509
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 37 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
16б. В приложение II член 37,
параграф 5 се заменя със следното:

„Член 37, параграф 5

„Член 37, параграф 5

Застраховане на реколтата, животните и
растенията

Застраховане на реколтата, животните и
растенията

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70%

от дължимата застрахователна премия“

от дължимата застрахователна премия“

(-CELEX:32013R1305)
Изменение 510
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 38 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
16в. В приложение II член 38,
параграф 5 се заменя със следното:

„Член 38, параграф 5

„Член 38, параграф 5

Взаимоспомагателни фондове за
неблагоприятни климатични явления,
болести по животните и растенията,
нашествия на вредители и екологични
катастрофи

Взаимоспомагателни фондове за
неблагоприятни климатични явления,
болести по животните и растенията,
нашествия на вредители и екологични
катастрофи

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70%

от допустимите разходи.“

от допустимите разходи.“
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(CELEX:32013R1308)
Изменение 511
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 39 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
16г. В приложение II член 39,
параграф 5 се заменя със следното:

„Член 39, параграф 5

„Член 39, параграф 5

Инструмент за стабилизиране на
доходите

Инструмент за стабилизиране на
доходите

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70%

от допустимите разходи“

от допустимите разходи“
(=CELEX:32013R1308)

Изменение 512
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
-1.
В член 9, параграф 1 първа
алинея се заменя със следното:

„Сертифициращият орган е публичен
или частен одиторски орган, определен
от държавата членка. Когато е частен
одиторски орган и ако приложимото
право на Съюза или национално право
го изисква, държавата членка
осъществява подбора му чрез публична
тръжна процедура. Сертифициращият
орган представя становище, изготвено
PE601.115v02-00
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„Сертифициращият орган е публичен
или частен одиторски орган, определен
от държавата членка. Когато е частен
одиторски орган и ако приложимото
право на Съюза или национално право
го изисква, държавата членка
осъществява подбора му чрез публична
тръжна процедура. Сертифициращият
орган представя становище, изготвено
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съгласно международно приетите
одитни стандарти, относно
изчерпателността, точността и
достоверността на годишния финансов
отчет на разплащателната агенция,
доброто функциониране на нейната
система за вътрешен контрол и
законосъобразността и редовността на
разходите, за чието възстановяване е
отправено искане до Комисията. В това
становище се посочва също дали
прегледът поставя под съмнение
твърденията от декларацията за
управлението.“

съгласно международно приетите
одитни стандарти, относно
изчерпателността, точността и
достоверността на годишния финансов
отчет на разплащателната агенция,
доброто функциониране на нейната
система за вътрешен контрол и
законосъобразността и редовността на
разходите, за чието възстановяване е
отправено искане до Комисията. В това
становище се посочва също дали
прегледът поставя под съмнение
твърденията от декларацията за
управлението. Сертифициращият
орган проверява само
съответствието с правото на
Съюза.“

(CELEX:32013R1306)
Изменение 513
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1a. В член 9, параграф 1 след първа
алинея се създава следната алинея:
„Разплащателната агенция спазва
правото и носи отговорност за
изпълнението на програмите за
финансиране. Тя спазва правото на
Съюза, в съответствие с
международно приети норми, и
упражнява своите дискреционни
правомощия по съответен начин. В
своите оценки сертифициращият
орган гарантира, че спазва правото и
добрите практики, както и
системите за контрол, релевантни за
съответните решения.“
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Изменение 514
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1б.

Създава се следният член:

„Член 9a
Праг на същественост
В одитите на разплащателната
агенция и сертифициращия орган се
взема под внимание прагът на
същественост за допустим риск от
грешки. Прагът на същественост е
4%.“

Изменение 515
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 5 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки възстановяват
бюджетните кредити, пренесени
съгласно член 12, параграф 2, буква г)
от Финансовия регламент, на крайните
получатели, подлежащи през
финансовата година, към която са
пренесени бюджетните кредити, на
ставката на корекция.

Ако не са били използвани през
текущата финансова година,
бюджетните кредити, пренесени
съгласно член 12, параграф 2, буква г)
от Финансовия регламент, се
прехвърлят към резерва за кризи в
селскостопанския сектор на
следващата финансова година.

Изменение 516
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1306/2013

PE601.115v02-00

BG

272/649

RR\1127745BG.docx

Член 26 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възстановяването, посочено в първа
алинея, се прилага само за крайни
бенефициери в тези държави членки, в
които през предходната финансова
година се е прилагала финансова
дисциплина.

заличава се

Изменение 517
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 6
Текст в сила

Изменение
бa)
В член 26 параграф 6 се заменя
със следното:

„6.
Комисията може да приема
актове за изпълнение за определяне на
реда и условията, които се прилагат
към бюджетните кредити, пренесени
в съответствие с член 169, параграф 3
от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012, за да се финансират
разходите, посочени в член 4,
параграф 1, буква б) от настоящия
регламент. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с
процедурата по консултиране,
посочена в член 116, параграф 2.“

„6.
Чрез дерогация от параграф 5,
ако резервът за кризи в
селскостопанския сектор не е бил
използван през текущата финансова
година, бюджетните кредити се
пренасят за следващата година в
съответствие с член 12 от
Финансовия регламент и са на
разположение на селскостопанския
сектор в случай на криза.

Ако Комисията предвижда, че
годишният размер на резерва за кризи
за текущата финансова година ще
надвишава бюджетните кредити,
които се пренасят, тя прилага
намалението на директните
плащания чрез механизма за
финансова дисциплина, представен в
настоящия член.“
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(CELEX:32013R1306)
Изменение 518
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 7
Текст в сила

Изменение
бб)
В член 26 параграф 7 се заменя
със следното:

„7. При прилагането на настоящия член,
сумата за резерва за кризи в
селскостопанския сектор, посочен в
член 25, се включва при определянето
на ставката на корекция. Всяка сума,
която не се предоставя за мерки при
кризи в края на финансовата година, се
изплаща в съответствие с параграф 5
от настоящия член.“

„7. При прилагането на настоящия член,
сумата за резерва за кризи в
селскостопанския сектор, посочен в
член 25, се включва при определянето
на ставката на корекция, ако резервът
за кризи е използван, или се коригира
за текущата финансова година. Всяка
сума, която не се предоставя за мерки
при кризи в края на финансовата
година, се пренася за следващата
финансова година.“

(CELEX:32013R1306)
Изменение 519
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 7 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бв)
В член 26 се добавя следният
параграф:
„7a. Възстановяването, посочено в
първа и шеста алинея, се прилага само
за крайни бенефициери през
финансовата 2021 година в тези
държави членки, в които през
предходните финансови години се е
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прилагала финансова дисциплина.
Окончателно възстановяване се
прилага в края на финансовия период
за тези бенефициери, които са
кандидатствали за директно
подпомагане през 2020 г.
(финансовата 2021 година).“

Изменение 520
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 52 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.

Създава се следният член:

„Член 52a
Вземане под внимание на
съществуващи оценки (единен одит)
1.
По отношение на програми, в
които Комисията стига до
заключението, че одобрението на
сертифициращия орган е надеждно,
тя постига споразумение със
сертифициращия орган за
ограничаване на собствените му
проверки на място на прегледа на
дейностите на сертифициращия
орган, освен ако са налице
доказателства за пропуски в
работата на сертифициращия орган
за дадена финансова година, за която
Комисията вече е приела отчетите.
2.
За да направи оценка на
дейностите на сертифициращия
орган и да предостави увереност за
неговото ефективно функциониране,
Комисията може да провери
одитната следа на сертифициращия
орган или да участва в проверки на
място на сертифициращия орган и
при необходимост, в съответствие с
RR\1127745BG.docx
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международните стандарти за одит,
може да инициира одити на
проекти.“

Изменение 521
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията
4.
В член 54 параграф 2 се заменя
със следното:

Изменение
заличава се

„2.
Ако сумата не е възстановена в
рамките на четири години след
датата на искането за
възстановяване, или в рамките на
осем години, ако възстановяването е
поискано чрез националните
съдилища, финансовите последици от
невъзстановяването са за сметка на
съответната държава членка, без да
се засяга изискването съответната
държава членка да прилага процедури
за възстановяване съгласно член 58.
Когато в рамките на процедурата по
възстановяване се установи
отсъствие на каквито и да е
нередности посредством
административен или правен
инструмент с окончателен характер,
съответната държава членка
декларира като разход пред
Фондовете финансовата тежест,
поета от нея по силата на първа
алинея.
Ако обаче по причини, за които
заинтересованата държава членка не
носи отговорност, подлежащата на
връщане сума не може да бъде
възстановена в сроковете, посочени в
първа алинея, и размерът на тази
PE601.115v02-00
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сума надвишава 1 милион евро,
Комисията може, по искане на
държавата членка, да удължи
сроковете с период не по-дълъг от
половината от първоначалния срок.“

Изменение 522
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 54, параграф 3 първа
алинея се заменя със следното:

„3.
По надлежно обосновани
съображения държавите членки могат
да решат да не търсят възстановяване на
средствата. Решение в този смисъл може
да бъде взето само в следните случаи:

„3.
По надлежно обосновани
съображения държавите членки могат
да решат да не търсят възстановяване на
средствата. Решение в този смисъл може
да бъде взето в следните случаи:

а)
ако направените и евентуалните
разходи по връщането на цялата сума
надхвърлят размера на подлежащата на
връщане сума, което условие се счита за
настъпило, ако:

а)
ако направените и евентуалните
разходи по връщането на цялата сума
надхвърлят размера на подлежащата на
връщане сума, което условие се счита за
настъпило, ако подлежащата на
връщане от бенефициера сума в рамките
на индивидуално плащане по схема за
подпомагане или мярка за подпомагане
не надхвърля 250 EUR, без да се
включват лихвите,

i)
подлежащата на връщане от
бенефициера сума в рамките на
индивидуално плащане по схема за
подпомагане или мярка за подпомагане
не надхвърля 100 EUR, без да се
включват лихвите, или
ii)
подлежащата на връщане от
бенефициера сума в рамките на
индивидуално плащане по схема за
подпомагане или мярка за
подпомагане е между 100 EUR и
150 EUR, без да се включват лихвите,
и съответната държава членка
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прилага праг, равен на подлежащата
на възстановяване сума или по-висок
от нея, под който съгласно
националното си право не пристъпва
към събиране на дългове на
национално равнище;
б)
ако връщането се окаже
невъзможно поради
неплатежоспособност,
констатирана и призната съгласно
националното право, на длъжника
или на лицата, носещи юридическа
отговорност за нередността.

б)
ако държава членка следва найдобрите практики за актуализиране
на системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП) в 3годишен цикъл и е въвела
геопространственото заявление за
подпомагане, като в този случай няма
изискване за възстановяване на
неправомерни плащания за малки
площи под 1 хектар.“

(CELEX:32013R1306)
Изменение 523
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4б.
В член 54, параграф 3 се добавя
следната буква:
„ба) чрез дерогация от член 97,
параграф 3 държавите членки могат
да решат да не търсят
възстановяване на средствата въз
основа на неспазване на правилата за
кръстосано спазване в съответствие
с буква а).“

Изменение 524
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 72 – параграф 2
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Текст в сила

Изменение
5a.
В член 72 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Чрез дерогация от параграф 1,
буква а) държавите членки могат да
решат, че земеделски парцели с площ до
0,1 хектар, за които не е подадено
заявление за плащане, не е необходимо
да бъдат декларирани, при условие че
общата площ на такива парцели не
надхвърля 1 хектар и/или могат да
решат, че земеделски стопанин, който
не подава заявление за директно
плащане на площ, не е необходимо да
декларира земеделските си парцели,
когато общата площ не надвишава 1
хектар. При всички случаи земеделският
стопанин посочва в заявлението си, че
има на разположение земеделски
парцели и по искане на компетентните
органи посочва местоположението им.“

„2.
Чрез дерогация от параграф 1,
буква а) държавите членки могат да
решат, че:

а)
земеделски парцели с площ до
0,1 хектар, за които не е подадено
заявление за плащане, не е необходимо
да бъдат декларирани, при условие че
общата площ на такива парцели не
надхвърля 1 хектар и/или могат да
решат, че земеделски стопанин, който
не подава заявление за директно
плащане на площ, не е необходимо да
декларира земеделските си парцели,
когато общата площ не надвишава 1
хектар. При всички случаи земеделският
стопанин посочва в заявлението си, че
има на разположение земеделски
парцели и по искане на компетентните
органи посочва местоположението им;
б)
земеделски стопани, които
участват в схемата за дребни
земеделски стопани, не е необходимо
да декларират земеделските парцели,
за които не е подадено заявление за
плащане, освен ако такава декларация
се изисква за целите на друга помощ
или подпомагане.“
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(CELEX:32013R1306)
Изменение 525
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 75 – параграф 1 – алинея 4
Текст в сила

Изменение
5б.
В член 75, параграф 1 четвърта
алинея се заменя със следното:

„По отношение на предоставеното
подпомагане по линия на развитието на
селските райони съгласно посоченото в
член 67, параграф 2 настоящият
параграф се прилага по отношение на
заявленията за помощ и исканията за
плащане, считано от референтната 2018
година, освен по отношение на
авансовите плащания в размер до 75 %,
предвидени в трета алинея от настоящия
параграф.“

„По отношение на предоставеното
подпомагане по линия на развитието на
селските райони съгласно посоченото в
член 67, параграф 2 настоящият
параграф се прилага по отношение на
заявленията за помощ и исканията за
плащане, считано от референтната 2020
година, освен по отношение на
авансовите плащания в размер до 75%,
предвидени в трета алинея от настоящия
параграф.“

(CELEX:32013R1306)
Изменение 526
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 118 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
5в.

Създава се следният член:

„Член 118a
Забрана за обратно действие
1.
Промени на нормативната
уредба, както и на насоките,
работните инструменти или
PE601.115v02-00
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всякакви други документи на
Комисията с преки и непреки външни
последици, както и предишни
тълкувания на разпоредби на
институциите и органите на Съюза,
както и на сертифициращия орган и
разплащателните агенции на
Комисията, могат да имат действие
само в бъдеще.
2.
Обратно действие може да
бъде разрешено само в изключителни
случаи. В този случай се посочва
императивен обществен интерес за
обратно действие и оправданите
правни очаквания на
заинтересованите лица във връзка с
правната сигурност се зачитат
надлежно. Възможността за
преходни разпоредби без санкции се
взема надлежно под внимание.“

Изменение 527
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 118 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
5г.
Следният член се създава след
член 118:
„Член 118б
Ограничения във връзка с документи
на Комисията
Насоки, инструменти или други
документи на Комисията с преки и
непреки външни последици се
ограничават до минимум по
отношение на техния размер и брой.
Документите на първо място
гарантират еднообразен акт и са
съобразени с изискванията на
нормативната уредба.“
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Изменение 528
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква в – подточка i
Текст в сила

Изменение
-1.
В член 4, параграф 1, буква в)
подточка i) се заменя със следното:

„производството, отглеждането или
култивирането на селскостопански
продукти, включително прибирането на
реколтата, доенето, развъждането на
животни и отглеждането на животни за
селскостопански цели,“

„производството, отглеждането,
култивирането или съхранението на
основни селскостопански продукти и
средства за производство,
включително прибирането на реколтата,
доенето, развъждането на животни и
отглеждането на животни за
селскостопански цели,“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 529
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква е
Текст в сила

Изменение
-1a. В член 4, параграф 1 буква е) се
заменя със следното:

„е)
„обработваема земя“ означава
земя, която се обработва за
производството на култури, или площи,
които са на разположение за
производството на култури, но оставени
под угар, включително площи, оставени
под угар в съответствие с членове 22, 23
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005
и с член 28 от Регламент (ЕС)
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„е)
„обработваема земя“ означава
земя, която се обработва за
производството на култури, или площи,
които са на разположение за
производството на култури, но оставени
под угар, включително площи, оставени
под угар в съответствие с членове 22, 23
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005
и с член 28 от Регламент (ЕС) №
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№ 1305/2013, независимо от това дали
на тази земя са разположени оранжерии
или подвижни или неподвижни навеси;“

1305/2013, независимо от това дали на
тази земя са разположени оранжерии
или подвижни или неподвижни навеси;
тя може да включва, когато
държавите членки вземат такова
решение, всички площи, които са
оставени под угар и са покрити от
треви или други тревни фуражи,
които са били земеделски площи, но
не постоянно затревени площи в
момента на оставяне под угар за
първи път;“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 530
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква з
Текст в сила

Изменение
-1б. В член 4, параграф 1 буква з) се
заменя със следното:

„з)
„постоянно затревена площ и
постоянно пасище“ (наричани заедно
„постоянно затревени площи“) означава
земя, използвана за отглеждане на трева
или други тревни фуражи, естествено
растящи (саморазсадени) или чрез
култивиране (изкуствено засети), които
не са били включени в сеитбооборота на
стопанството в продължение на пет
години или повече; то може да включва
други подходящи за паша видове, като
храсти и/или дървета, при условие че
тревата или другите фуражи остават
преобладаващи, както и, когато
държавите членки вземат такова
решение, подходяща за паша земя, по
отношение на която се прилагат
установени местни практики, при които
тревите и другите тревни фуражи
традиционно не са преобладаващи в
RR\1127745BG.docx

„з)
„постоянно затревена площ и
постоянно пасище“ (наричани заедно
„постоянно затревени площи“) означава
земя, използвана за отглеждане на трева
или други тревни фуражи, естествено
растящи (саморазсадени) или чрез
култивиране (изкуствено засети), които
не са били включени в сеитбооборота на
стопанството в продължение на седем
години или повече; то може да включва
други подходящи за паша видове, като
храсти и/или дървета, при условие че
тревата или другите тревни фуражи
остават преобладаващи, както и, когато
държавите членки вземат такова
решение, подходяща за паша земя и,
когато държавите членки вземат
такова решение, други източници на
фуражи, които не са фуражни
растения, при условие че тревите и
283/649
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зоните на паша;“

другите тревни фуражи останат
преобладаващи, както и, когато
държавите членки вземат такова
решение:
i)
подходяща за паша земя, по
отношение на която се прилагат
установени местни практики, при които
тревите и другите тревни фуражи
традиционно не са преобладаващи в
зоните на паша, и/или
ii)
подходяща за паша земя, в
която тревите и другите тревни
фуражи не са преобладаващи или
липсващи в зоните на паша.
За целите на това определение
държавите членки може да вземат
решение, че следните практики са
сеитбооборот:
i)
засяването на треви или други
тревни фуражи на площ след
премахване на предишно покритие с
трева или други тревни фуражи, ако
новото покритие се осъществи с вид
или смесица от видове, различни от
предишното покритие, или
ii)
засяването на треви или други
тревни фуражи на площ директно
или след премахване на предишно
покритие с трева или други тревни
фуражи;“
(CELEX:32013R1307)

Изменение 531
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква и

Текст в сила

Изменение
-1в.
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В член 4, параграф 1 буква и) се
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заменя със следното:
„и)
„треви или други тревни
фуражи“ означава всички тревни
растения, които традиционно се срещат
на естествените пасища или обикновено
са включени в смесите от семена за
пасища или ливади в държавата членка,
независимо дали се използват за паша
или не;“

„и)
„треви или други тревни
фуражи“ означава всички тревни
растения, които традиционно се срещат
на естествените пасища или обикновено
са включени в смесите от семена за
пасища или ливади в държавата членка,
независимо дали се използват за паша
или не, включително бобови култури,
които са засети като чиста
култура;“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 532
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 9 се създава следният
параграф:
„3a. „Държавите членки могат да
решат физически или юридически
лица, или групи физически или
юридически лица, които са
регистрирани като земеделски
стопани в който и да е национален
публичен регистър, да бъдат
определени като активни земеделски
стопани.“

Изменение 533
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 9 – параграф 8

RR\1127745BG.docx

285/649

PE601.115v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.
Държавите членки могат да
решат да спрат прилагането на
разпоредбите на настоящия член от
2018 г. Те уведомяват Комисията за
това решение до 1 август 2017 г.

заличава се

Изменение 534
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 4
Текст в сила

Изменение
2a.
В член 25 параграф 4 се заменя
със следното:

„В допълнение държавите членки
предвиждат, най-късно за референтната
2019 г., че никое право на плащане няма
единична стойност, по-ниска от 60 % от
националната или регионалната
единична стойност през 2019 г., освен
ако това би довело в държави членки,
прилагащи прага, посочен в параграф 7,
до максимално намаление над този праг.
В тези случаи минималната единична
стойност се определя на равнище, което
е необходимо за зачитането на този
праг.“

„В допълнение държавите членки
предвиждат, най-късно за референтната
2019 година, че никое право на плащане
няма единична стойност, по-ниска от
60% от националната или регионалната
единична стойност през 2019 г. във
всички райони извън обособения
планински район и по-ниска от 80% в
обособения планински район, освен ако
това би довело в държави членки,
прилагащи прага, посочен в параграф 7,
до максимално намаление над този праг.
В тези случаи минималната единична
стойност се определя на равнище, което
е необходимо за зачитането на този
праг.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 535
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
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Член 30 – параграф 7 – буква e a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2б.
В член 30, параграф 7, първа
алинея се добавя следната буква:
„еа) увеличават стойността на
правата на плащане до националната
или регионалната средна стойност,
посочена в параграф 8, втора алинея
от настоящия член, след тежко
природно бедствие, което засяга
сериозно стопанството, като пречи
на нормалното протичане на
дейността;“

Изменение 536
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 34 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
2в.
В член 34, параграф 3 първа
алинея се заменя със следното:

„3. Държавите членки, които не
използват възможността в член 23,
параграф 1, могат да решат, че правата
на плащане могат да бъдат прехвърлени
или активирани само в рамките на
същия регион, освен в случаите на
действително или бъдещо наследяване.“

„3. Държавите членки, които не
използват възможността в член 23,
параграф 1, могат да решат, че правата
на плащане могат да бъдат прехвърлени
или активирани само в рамките на
същия регион или само в рамките на
планинския район на държавата
членка, освен в случаите на
действително или бъдещо наследяване.“

(CELEX:32013R1307
Изменение 537
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 а (нова)
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 11 – алинея 2

Текст в сила

Изменение
3a.
В член 43, параграф 11 втора
алинея се заменя със следното:

„Първа алинея се прилага само за
единиците на стопанството, които се
използват за биологично производство в
съответствие с член 11 от Регламент
(ЕО) № 834/2007.“

„Първа алинея се прилага само за
единиците на стопанството, които се
използват за биологично производство в
съответствие с член 11 от
Регламент (ЕО) № 834/2007, или за
единиците, които прилагат
агроекологични схеми в съответствие
с Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 538
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила

Изменение
3б.
В член 44, параграф 1 първа
алинея се заменя със следното:

„Когато обработваемата земя на
земеделския стопанин включва между
10 и 30 хектара и не е изцяло засята с
култури под вода през значителна част
от годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, на
тази обработваема земя има най-малко
две различни култури. Основната
култура не превишава 75 % от
обработваемата земя.“

„Когато обработваемата земя на
земеделския стопанин включва между
15 и 30 хектара и не е изцяло засята с
култури под вода през значителна част
от годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, на
тази обработваема земя има най-малко
две различни култури. Основната
култура не превишава 75% от
обработваемата земя.“

(CELEX:32013R1307)
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Изменение 539
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 2

Текст в сила

Изменение
3в.
В член 44 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Без да се засяга броят култури,
който е необходим съгласно параграф 1,
установеният в него максимален праг не
се прилага за стопанства, когато тревите
или другите тревни фуражи или земята,
оставена под угар, обхващат повече от
75 % от обработваемата земя. В тези
случаи основната култура на оставащата
обработваема площ не заема повече от
75 % от нея, освен когато тази площ е
заета от треви или други тревни фуражи
или е оставена под угар.“

„2.
Без да се засяга броят култури,
който е необходим съгласно параграф 1,
установеният в него максимален праг не
се прилага за стопанства, когато тревите
или другите тревни фуражи или земята,
оставена под угар или засята с
култури под вода през значителна
част от годината или през
значителна част от цикъла за
отглеждане на културите, обхващат
повече от 75% от обработваемата земя.
В тези случаи основната култура на
оставащата обработваема площ не заема
повече от 75% от нея, освен когато тази
площ е заета от треви или други тревни
фуражи или е оставена под угар.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 540
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 3 – буква а

Текст в сила

Изменение
3г.
В член 44, параграф 3 буква а) се
заменя със следното:

„a)
в които повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
RR\1127745BG.docx

„a)
в които повече от 75% от
обработваемата земя се използва за
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производството на треви или други
тревни фуражи, оставена е под угар или
е обект на съчетаване на тези употреби,
при условие че обработваемата земя,
която не се използва за тези
употреби, не надхвърля 30 хектара;“

производството на треви или други
тревни фуражи, оставена е под угар или
е обект на съчетаване на тези употреби;“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 541
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 3 – буква б

Текст в сила

Изменение
3д.
В член 44, параграф 3 буква б) се
заменя със следното:

„б)
когато повече от 75 % от
отговарящата на условията за
подпомагане земеделска площ е
постоянно затревена площ, се използва
за производството на треви или други
тревни фуражи, или за производството
на култури под вода през значителна
част от цикъла за отглеждане на
културите, или е обект на съчетаване на
тези употреби, при условие че
обработваемата земя, която не се
използва за тези цели, не надхвърля 30
хектара;“

„б)
когато повече от 75% от
отговарящата на условията за
подпомагане земеделска площ е
постоянно затревена площ, се използва
за производството на треви или други
тревни фуражи, или за производството
на култури под вода през значителна
част от годината или през значителна
част от цикъла за отглеждане на
културите, или е обект на съчетаване на
тези употреби;“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 542
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 4 – алинея 2
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Текст в сила

Изменение
3е.
В член 44, параграф 4 втора
алинея се заменя със следното:

„Зимните и пролетните култури се
разглеждат като различни култури, дори
когато са от един и същи род.“

„Зимните и пролетните култури се
разглеждат като различни култури, дори
когато са от един и същи род. Triticum
spelta се разглежда като различна
култура от културите, които са от
един и същи род.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 543
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 45 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ж. В член 45, параграф 1 се добавя
следната алинея:
„Настоящият параграф не се прилага
за затревени площи, които са били
отдадени под аренда като
обработваема земя, нито за
обработваема земя, която е била
договорно обвързана като затревена
площ, след период от пет години;
тези земи могат да възвърнат
първоначалния си статут.“

Изменение 544
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 45 – параграф 1 – алинея 3 б (нова)
Текст, предложен от Комисията

RR\1127745BG.docx

Изменение
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3з.
В член 45, параграф 1 се добавя
следната алинея:
„Държавите членки могат да решат
да не прилагат задължението,
установено в първа алинея, за
земеделски стопани, които са
преобразували основаното главно на
трева производство в друг вид
производство на дългосрочна основа
след 1 януари 2015 г. Държавите
членки могат също така да решат да
не прилагат задължението за
земеделски площи, които са
продадени или отдадени под аренда на
дългосрочна основа след 1 януари
2015 г. на земеделски стопанин, който
няма основано на трева
производство.“

Изменение 545
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 1

Текст в сила

Изменение
3и.
В член 46, параграф 1 първа
алинея се заменя със следното:

„1.
Когато обработваемата земя на
стопанството включва повече от 15
хектара, земеделският стопанин прави
необходимото с оглед на това, считано
от 1 януари 2015 г., площ,
представляваща най-малко 5 % от
обработваемата земя на стопанството,
която земеделският стопанин е
декларирал в съответствие с член 72,
параграф 1, първа алинея, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и ако тя се
счита за екологично насочена площ в
съответствие с параграф 2 от настоящия
член, включително площите, посочени
в, букви в,) г), ж) и з,) от посочения
PE601.115v02-00
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„1.
Когато обработваемата земя на
стопанството включва повече от 15
хектара, от този хектар нататък
земеделският стопанин прави
необходимото с оглед на това, считано
от 1 януари 2015 г., площ,
представляваща най-малко 5% от
обработваемата земя на стопанството,
която земеделският стопанин е
декларирал в съответствие с член 72,
параграф 1, първа алинея, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и ако тя се
счита за екологично насочена площ в
съответствие с параграф 2 от настоящия
член, включително площите, посочени в
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параграф, представлява екологично
насочена площ.“

букви в), г), ж) и з) от посочения
параграф, представлява екологично
насочена площ.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 546
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3й.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йа)

площи с Miscanthus;“

Изменение 547
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3к.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йб) площи със Silphium
perfoliatum;“

Изменение 548
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й в (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
3л.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йв) земя, оставена под угар за
медоносни растения (видове, богати
на полен и нектар);“

Изменение 549
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й г (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3м.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йг) площи с диворастящи треви;“

Изменение 550
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й д (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3н.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йд) бял синап;“

Изменение 551
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й е (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
3о.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йе) фуражна ряпа.“

Изменение 552
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 п (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3п.
В член 46, параграф 2 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Прилагането на неизползвана земя
не изключва дейности върху тази
земя, необходими за икономическата
обработка на съседните площи.“

Изменение 553
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 4 – буква а

Текст в сила

Изменение
3р.
В член 46, параграф 4 буква а) се
заменя със следното:

„a)
където повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
производство на треви или други тревни
фуражи, представлява земя, оставена
под угар, която е засята с бобови
култури, или съчетава тези употреби,
при условие че обработваемата площ,
RR\1127745BG.docx

„a)
където повече от 75% от
обработваемата земя се използва за
производство на треви или други тревни
фуражи, представлява земя, оставена
под угар, която е засята с бобови
култури, или съчетава тези употреби;“
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която не се използва по посочените
начини, не надхвърля 30 хектара;“
(CELEX:32013R1307)
Изменение 554
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 с (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 4 – буква б

Текст в сила

Изменение
3с.
В член 46, параграф 4 буква б) се
заменя със следното:

„б)
където повече от 75 % от
земеделската площ, отговаряща на
условията за подпомагане, представлява
постоянно затревена площ и се използва
за производство на треви или други
тревни фуражи или е засята с култури
под вода през значителна част от
годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, или
съчетава тези употреби, при условие че
обработваемата площ, която не се
използва по посочените начини, не
надхвърля 30 хектара;“

„б)
където повече от 75% от
земеделската площ, отговаряща на
условията за подпомагане, представлява
постоянно затревена площ и се използва
за производство на треви или други
тревни фуражи или е засята с култури
под вода през значителна част от
годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, или
съчетава тези употреби.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 555
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 т (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3т.
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заличава.

Изменение 556
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 у (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
3у.
В член 50 параграф 5 се заменя
със следното:

„5. Плащането за млади земеделски
стопани се отпуска на земеделски
стопанин за срок от най-много пет
години. Този срок се намалява с броя
на годините, които са изминали от
създаването на стопанството,
посочено в параграф 2, буква а), и
първото подаване на заявлението за
плащане за млади земеделски
стопани.“

„5. Плащането за млади земеделски
стопани се отпуска на земеделски
стопанин за срок от най-много пет
години.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 557
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ф (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 6 – буква а
Текст в сила

Изменение
3ф.
В член 50, параграф 6 буква а) се
заменя със следното:

„а) 25 % от средната стойност на
правата на плащане, притежавани или
взети под аренда от земеделския
стопанин; или“

RR\1127745BG.docx

„а) между 25% и стойност, не повисока от 50% от средната стойност на
правата на плащане, притежавани или
взети под аренда от земеделския
стопанин; или“
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(CELEX:32013R1307)
Изменение 558
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 х (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 6 – буква б
Текст в сила

Изменение
3х.
В член 50, параграф 6 буква б) се
заменя със следното:

„б) 25 % от размер, изчислен, като се
раздели фиксиран процент от
националния таван за календарната 2019
година съгласно посоченото в
приложение II, на броя на всички
отговарящи на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 33,
параграф 1. Този фиксиран процент е
равен на дела от националния таван,
оставащ за схемата за основно плащане
в съответствие с член 22, параграф 1 за
2015 г.“

„б) между 25% и стойност, не повисока от 50% от размер, изчислен,
като се раздели фиксиран процент от
националния таван за календарната 2019
година съгласно посоченото в
приложение II, на броя на всички
отговарящи на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 33,
параграф 1. Този фиксиран процент е
равен на дела от националния таван,
оставащ за схемата за основно плащане
в съответствие с член 22, параграф 1 за
2015 г.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 559
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ц (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 7
Текст в сила

Изменение
3ц.
В член 50 параграф 7 се заменя
със следното:

„7. Държавите членки, които прилагат
член 36, ежегодно изчисляват размера
на плащането за млади земеделски
PE601.115v02-00
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„7. Държавите членки, които прилагат
член 36, ежегодно изчисляват размера
на плащането за млади земеделски
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стопани, като умножат стойността,
отговаряща на 25 % от схемата за
единно плащане на площ, изчислена в
съответствие с член 36, по броя
отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

стопани, като умножат стойността,
отговаряща на стойност между 25% и
стойност, не по-голяма от 50% от
схемата за единно плащане на площ,
изчислена в съответствие с член 36, по
броя отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

(CELEX:02013R1307-)
Изменение 560
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ч (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 8 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
3ч.
В член 50, параграф 8 първа
алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от параграфи 6 и 7
държавите членки могат да изчисляват
ежегодно размера на плащането за
млади земеделски стопани, като
умножат стойността, отговаряща на 25
% от средното национално плащане на
хектар, по броя права, които
земеделският стопанин е активирал в
съответствие с член 32, параграф 1, или
по броя отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

„Чрез дерогация от параграфи 6 и 7
държавите членки могат да изчисляват
ежегодно размера на плащането за
млади земеделски стопани, като
умножат стойността, отговаряща на
стойност между 25% и стойност, не
по-голяма от 50% от средното
национално плащане на хектар, по броя
права, които земеделският стопанин е
активирал в съответствие с член 32,
параграф 1, или по броя отговарящи на
условията за подпомагане хектари,
които земеделският стопанин е
декларирал в съответствие с член 36,
параграф 2.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 561
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
В член 50 параграф 9 се
заличава;

заличава се

Изменение 562
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 10 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 50, параграф 10 първа
алинея се заменя със следното:

„Вместо да прилагат параграфи 6 - 9
държавите членки могат да отпускат
еднократна годишна сума на земеделски
стопанин, изчислена, като се умножи
фиксиран брой хектари по стойност,
отговаряща на 25 % от средното
национално плащане на хектар,
установено в съответствие с параграф
8.“

„Вместо да прилагат параграфи 6 – 9
държавите членки могат да отпускат
еднократна годишна сума на земеделски
стопанин, изчислена, като се умножи
фиксиран брой хектари по стойност,
отговаряща на стойност между 25% и
стойност, не по-голяма от 50%, от
средното национално плащане на
хектар, установено в съответствие с
параграф 8.“

(CELEX:02013R1307-20150603)
Изменение 563
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 11
Текст в сила

Изменение
4б.
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със следното:
„11. С цел да се гарантира защитата
на правата на бенефициерите и да се
избегне дискриминацията между тях,
на Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 70
относно условията, при които може
да се счита, че дадено юридическо
лице отговаря на изискванията за
получаване на плащането за млади
земеделски стопани.“

„11. Независимо от разпоредбите на
параграф 10, държавите членки
правят необходимото младите
земеделски стопани, които се
присъединят към земеделска
кооперация с правосубектност, да не
изгубят правата си на плащане. За
тази цел те се задължават да
определят пропорционалния дял,
който се полага на младия земеделски
стопанин в кооперацията, за да се
разпределят правата на плащане,
дължими на младия земеделски
стопанин, в съответствие с
настоящия член.“

(CELEX:02013R1307-20150603)
Изменение 564
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 51 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
5.
В член 51 параграф 3 се заменя
със следното:

Изменение
заличава се

„3. Когато общият размер на
плащането за млади земеделски
стопани, за което са подадени
заявления в дадена държава членка
през определена година, превиши
максимума от 2 %, предвиден в
параграф 1 от настоящия член,
държавите членки определят
максимално допустима граница,
приложима за броя права на плащане,
активирани от земеделския
стопанин, или броя отговарящи на
условията за подпомагане хектари,
декларирани от земеделския
стопанин, с цел спазване на
максимума от 2 %, определен в
RR\1127745BG.docx
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параграф 1 от настоящия член.
Държавите членки спазват тази
граница при прилагането на член 50,
параграфи 6, 7 и 8.
Държавите членки уведомяват
Комисията за всички граници,
прилагани съгласно първа алинея, не
по-късно от 15 септември на
годината, следваща годината, в която
са били подадени заявленията за
помощ, по отношение на които
ограниченията са били приложени.“

Изменение 565
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 52 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
5a.
В член 52 параграф 5 се заменя
със следното:

5. Обвързаното с производството
подпомагане може да се отпуска само в
степента, необходима да се създаде
стимул за поддържане на настоящите
равнища на производство във
въпросните сектори или региони.

„5. С изключение на протеиновите
култури обвързаното с производството
подпомагане може да се отпуска само в
степента, необходима да се създаде
стимул за поддържане на настоящите
равнища на производство във
въпросните сектори или региони.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 566
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 52 – параграф 9 a (нов)
Текст, предложен от Комисията
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6a.
В член 52 се добавя следният
параграф:
„9a. До 31 декември 2018 г. Комисията
публикува план в областта на
протеините, който има за цел
увеличение на производството на
протеини от отглеждани в Съюза
растения и намаляване на
зависимостта от внос.“

Изменение 567
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 53 – параграф 6
Текст в сила

Изменение
6б.
В член 53 параграф 6 се заменя
със следното:

„6. До 1 август 2016 г. държавите
членки могат да преразгледат своето
решение съгласно параграфи 1—4 и да
решат, считано от 2017 г.:

„6. В срок до 1 август всяка година
държавите членки могат да
преразгледат своето решение, взето
съгласно настоящата глава, и да
решат, считано от следващата година:

а) да не променят, да увеличат или
намалят процента, определен съгласно
параграфи 1, 2 и 3, в рамките на
зададените в тях ограничения, където е
приложимо, или да не променят или
намалят процента, определен съгласно
параграф 4;

а) да не променят, да увеличат или
намалят процента, определен съгласно
параграфи 1, 2 и 3, в рамките на
зададените в тях ограничения, където е
приложимо, или да не променят или да
намалят процента, определен съгласно
параграф 4;

б) да изменят условията за отпускане на
подпомагането;

б) да изменят условията за отпускане на
подпомагането;

в) да преустановят отпускането на
подпомагане съгласно настоящата
глава.“

в) да преустановят отпускането на
подпомагане съгласно настоящата глава.
Държавите членки уведомяват
Комисията за всяко такова решение
до датата, посочена в първа алинея.“

(CELEX:32013R1307
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Изменение 568
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 63 – параграф 1 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
6в.
В член 63, параграф 1 втора
алинея се заменя със следното:

„Сумата, посочена в първа алинея,
букви а) или б), не е по-малка от 500
EUR и не надвишава 1 250 EUR.“

„Сумата, посочена в първа алинея,
букви а) или б), не е по-малка от
500 EUR и не надвишава 2 500 EUR.“

(CELEX:32013R1307)
Изменение 569
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 64 – параграф 1 – буква а
Текст в сила

Изменение
6г.
В член 64, параграф 1 буква а) се
заменя със следното:

„а) поддържат най-малко такъв брой
хектари, отговарящи на условията за
подпомагане, който съответства на броя
притежавани или взети под аренда
права на плащане, или на броя на
отговарящите на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 36,
параграф 2;“

„а) поддържат най-малко такъв брой
хектари, отговарящи на условията за
подпомагане, който съответства на броя
притежавани или взети под аренда
права на плащане, или на броя на
отговарящите на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 36,
параграф 2 с допустимо отклонение
от 0,5 хектара или ако е по-малко,
25% от притежаваните или взетите
под аренда права на плащане или броя
на отговарящите на условията за
подпомагане хектари, декларирани
през 2015 г.;“

(CELEX:32013R1307)
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Изменение 570
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – ред 18: Площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Текст в сила

Площи, засадени с дървесни
култури с кратък цикъл на
ротация (на 1 m2)

Не се прилага

0,3 m2

0,3

Изменение
6д.
В приложение X редът „Площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл
на ротация“ се заменя със следното:
Площи, засадени с дървесни
култури с кратък цикъл на
ротация (на 1 m2)

Не се прилага

1 m2

1

(CELEX:02013R1307-20150603)
Изменение 571
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – ред 21: Площи с култури, които обогатяват почвата с азот
Текст в сила

Площи с култури, които
обогатяват почвата с азот (на 1
m2 )

Не се прилага

0,7

0,3 m2

Изменение
6е.
В приложение X редът „Площи с култури, които обогатяват почвата с
азот“ се заменя със следното:
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Площи с култури, които
обогатяват почвата с азот (на 1
m2 )

Не се прилага

1

1 m2

(CELEX:02013R1307-20150603)
Изменение 572
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – ред 21 а: Площи с Miscanthus (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6ж.

В приложение Х се добавя следният ред:

Площи с Miscanthus

Не се прилага

1

1 m2

Изменение 573
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – ред 21 б: Площи със Silphium perfoliatum (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6з.

В приложение Х се добавя следният ред:

Площи със Silphium perfoliatum

Не се прилага

1

1 m2

Изменение 574
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
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Приложение Х – ред 21 в: Земя, оставена под угар за медоносни растения (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6и.

В приложение Х се добавя следният ред:

Земя, оставена под угар за
медоносни растения (видове,
богати на полен и нектар)

Не се прилага

2 m2

2

Изменение 575
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 1 – буква е
Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)
предотвратяване и управление на
кризи, включително осигуряването на
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители.

е)
предотвратяване и управление на
кризи, включително осигуряването на
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители, действия и
дейности, които имат за цел
диверсификация и консолидиране на
експортните пазари в трети
държави;

Изменение 576
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 3 – буква и
Текст, предложен от Комисията
и)

индивидуално обучение за други
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Изменение
и)
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организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители.

организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители; действия,
които имат за цел диверсификация и
консолидиране на експортните
пазари в трети държави, включващи,
например, застраховки за експортно
кредитиране, разходи, свързани с
договарянето и управлението на
фитосанитарни протоколи или
пазарни проучвания и оценки;

Изменение 577
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
бa)
В параграф 5 втора алинея се
заменя със следното:

„При екологичните действия се спазват
изискванията за плащане за
агроекология и климат, предвидени в
член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013.“

„При екологичните действия се спазват
изискванията за плащания за
агроекология и климат или за
биологично земеделие, предвидени в
член 28, параграф 3 и член 29,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) №
1305/2013.“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 578
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 5 – алинея 3
Текст в сила
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бб)
В параграф 5 трета алинея се
заменя със следното:
„Когато поне 80 % от производителите,
които са членове на организация на
производители, са поели едно или
повече идентични агроекологични и
климатични задължения, предвидени в
член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, тогава всяко от тези
задължения се счита за екологично
действие, съгласно посоченото в първа
алинея, буква а) от настоящия
параграф.“

„Когато поне 80% от производителите,
които са членове на организация на
производители, са поели едно или
повече идентични агроекологични и
климатични задължения или
задължения, свързани с биологично
земеделие, предвидени в член 28,
параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3
от Регламент (ЕС) № 1305/2013, тогава
всяко от тези задължения се счита за
екологично действие съгласно
посоченото в първа алинея, буква а) от
настоящия параграф.“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 579
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 34, параграф 2 се добавя
следната алинея:
„По отношение на асоциациите на
организации на производители, чиито
членове са организации на
производители от Съюза и асоциации
на такива организации с дейност в
различни държави членки, този
процент може да бъде увеличен до
5,2% от стойността на предлаганата
на пазара продукция, при условие че
количеството, надвишаващо 4,7% от
стойността на предлаганата на
пазара продукция, се използва
единствено за мерки за
предотвратяване и управление на
кризи, прилагани от тази асоциация
на организации на производители от
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името на нейните членове.“

Изменение 580
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
действия, свързани с
индивидуално обучение на други
организации на производители, групи
производители или отделни
производители от държавите членки,
посочени в член 35, параграф 1.

б)
действия, свързани с
индивидуално обучение на други
организации на производители, групи
производители или отделни
производители от региони на държавите
членки, посочени в член 35, параграф 1;

Изменение 581
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
2a. В параграф 4 се добавя следната
буква:
„ба) действия и дейности, които
имат за цел диверсификация и
консолидиране на експортните
пазари в трети държави.“

Изменение 582
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 35 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
България, Гърция, Естония,
Кипър, Литва, Люксембург, Малта,
Полша, Румъния, Словакия, Словения,
Унгария, Финландия и Хърватия
могат да предоставят при поискване на
организациите на производители
национална финансова помощ, равна на
максимум 1 % от тяхната стойност
на търгуваната продукция. Тази
помощ е в допълнение към оперативния
фонд.

1.
В региони на държавите
членки, в които степента на
организираност на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците е
особено ниска, държавите членки
могат да предоставят на организациите
на производители национална
финансова помощ, равна на максимум
80% от финансовите вноски,
посочени в член 32, параграф 1, буква
а), и до 10% от стойността на
предлаганата на пазара продукция на
всяка такава организация на
производители. Тази помощ е в
допълнение към оперативния фонд.

Изменение 583
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 35 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в
съответствие с член 227, с които да
изменя параграф 1, като добавя
държави членки, в които степента на
организираност на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците е
особено ниска, и като заличава
държави членки, в които това вече не
е така.

2.
Степента на организираност
на производителите в регион на
държава членка се счита за особено
ниска, когато средната степен на
организираност е под 20% през трите
последователни години,
предшестващи датата на искането
за национална финансова помощ. Тази
степен на организираност се
изчислява като стойността на
продукцията от плодове и зеленчуци,
получена в съответния регион и
предложена на пазара от
организациите на производители,
асоциациите на организациите на
производители и групите
производители, разделена на общата
стойност на продукцията на плодове
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и зеленчуци, получена в този регион.
Комисията приема актове за
изпълнение, с които определя
средната степен на организираност в
Съюза, както и степента на
организираност в държавите членки
и регионите, като посочва
допълнителни подробни правила
относно изчисляването на степента
на организираност. Такива актове за
изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 229,
параграф 2.

Изменение 584
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 62 – параграф 4 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
В член 62 се добавя следният
параграф:
„4a. Държавите членки могат да
приложат настоящата глава спрямо
области, производители на вино,
подходящо за производството на
винени дестилатни спиртни напитки
с географско указание, както са
регистрирани в съответствие с
приложение III от Регламент (ЕО) №
110/2008 на Европейския парламент и
на Съвета. За целите на настоящата
глава тези области могат да се
считат за области, в които могат да
се произвеждат вина със защитено
наименование за произход или
защитено географско указание.“

Изменение 585
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Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 64
Текст в сила

Изменение
3б.

Член 64 се заменя със следното:

Член 64

„Член 64

Издаване на разрешения за нови лозови
насаждения

Издаване на разрешения за нови лозови
насаждения

1. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
за дадена година, не надвишава
обявената от държавата членка площ,
всички такива заявления се одобряват.

1. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
за дадена година, не надвишава
обявената от държавата членка площ,
всички такива заявления се одобряват.

За целите на настоящия член държавите
членки могат да прилагат един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии за
допустимост:

За целите на настоящия член държавите
членки могат да прилагат един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии за
допустимост:

а) заявителят да притежава земеделска
площ, не по-малка от площта, за която
иска разрешение;

а) заявителят да притежава земеделска
площ, не по-малка от площта, за която
иска разрешение;

б) заявителят да притежава адекватни
професионални умения и
компетентност;

б) заявителят да притежава адекватни
професионални умения и
компетентност;

в) заявлението да не представлява
значителен риск от злоупотреба с
репутацията на определено защитено
наименование за произход, което
условие се приема за изпълнено по
подразбиране, освен в случаите, когато
публичните органи са доказали
наличието на такъв риск;

в) заявлението да не представлява
значителен риск от злоупотреба с
репутацията на определено защитено
наименование за произход, което
условие се приема за изпълнено по
подразбиране, освен в случаите, когато
публичните органи са доказали
наличието на такъв риск;
вa) заявителят да не притежава лозя,
засадени без разрешение съгласно
посоченото в член 71 от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, или да е без право на
засаждане съгласно посоченото в
членове 85а и 85б от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007.

г) при надлежна обосновка — един или
няколко от критериите, изброени в
RR\1127745BG.docx
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параграф 2, при условие че се прилагат
по обективен и недискриминационен
начин.

параграф 2, при условие че се прилагат
по обективен и недискриминационен
начин.

2. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
по параграф 1, за дадена година
надвишава обявената от държавата
членка площ, разрешенията се издават
при пропорционално разпределение на
хектарите между всички заявители въз
основа на площта, за която са поискали
разрешение. Това издаване на
разрешения може освен това частично
или изцяло да отговаря на един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии:

2. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
по параграф 1, за дадена година
надвишава обявената от държавата
членка площ, разрешенията се издават
при пропорционално разпределение на
хектарите между всички заявители въз
основа на площта, за която са поискали
разрешение. Това издаване на
разрешения може да установява
минимална и/или максимална
допустима площ за всеки заявител и
освен това частично или изцяло да
отговаря на един или няколко от
следните обективни и
недискриминационни критерии:

а) производители, които засаждат
лозови насаждения за първи път и
ръководят стопанството (нови
участници);

а) производители, които засаждат
лозови насаждения за първи път и
ръководят стопанството (нови
участници);

б) площи, чиито лозови насаждения
допринасят за опазването на околната
среда;

б) площи, чиито лозови насаждения
допринасят за опазването на околната
среда;

в) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на проекти за
комасация на земята;

в) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на проекти за
комасация на земята;

г) площи, изложени на природни или
други специфични неблагоприятни
условия;

г) площи, изложени на природни или
други специфични неблагоприятни
условия;

д) устойчивост на проекти за развитие
или презасаждане въз основа на
икономическа оценка;

д) устойчивост на проекти за развитие
или презасаждане въз основа на
икономическа оценка;

е) площи, които ще бъдат засадени с
нови лозови насаждения и допринасят
за повишаване на
конкурентоспособността на ниво
стопанство и в регионален план;

е) площи, които ще бъдат засадени с
нови лозови насаждения и допринасят
за повишаване на
конкурентоспособността на ниво
стопанство и в регионален план;

ж) проекти с потенциал за подобряване
на качеството на продуктите с
географски указания;

ж) проекти с потенциал за подобряване
на качеството на продуктите с
географски указания;

з) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на увеличаване на

з) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на увеличаване на
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мащаба на малки и средни стопанства.

мащаба на малки и средни стопанства.
2a. Ако държавата членка прилага
един или повече от критериите,
посочени в параграф 2, тя може да
реши да добави условието, според
което заявителят следва да е
физическо лице на възраст не повече
от 40 години към момента на
подаване на заявлението.

3. Държавите членки обявяват публично
критериите по параграфи 1 и 2, които
прилагат, и незабавно ги съобщават на
Комисията.

3. Държавите членки обявяват публично
критериите по параграфи 1, 2 и 2а,
които прилагат, и незабавно ги
съобщават на Комисията.“

Изменение 586
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 1 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3в.
В член 148 се създава следният
параграф:
„1a. Ако държавите членки не
използват възможностите,
предвидени в параграф 1 от
настоящия член, производител,
организация на производители,
договаряща организация или
асоциации на такива организации
могат да изискат всяка доставка на
сурово мляко на преработвател на
сурово мляко да е предмет на писмен
договор между страните и/или да е
предмет на писмена оферта за
сключване на договор от първите
изкупвачи при същите условия,
предвидени в параграфи 4 – 6 от
настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко
или средно предприятие по смисъла
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът
и/или офертата за сключване на
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договор не са задължителни, освен ако
междубраншовата организация на
сектора, призната съгласно член 163,
е изготвила стандартни договори,
съвместими с правилата на Съюза.“

Изменение 587
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 2 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3г.
В член 148, параграф 2
уводната част се заменя със
следното:

„2. Договорът и/или офертата за
сключване на договор, посочен в
параграф 1:“

„2. Договорът и/или офертата за
сключване на договор, посочен в
параграфи 1 и 1а:“
(CELEX:32013R1308)

Изменение 588
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 3
Текст в сила

Изменение
3д.
В член 148 параграф 3 се заменя
със следното:

„3. Чрез дерогация от параграф 1 не се
изисква договор и/или оферта за
сключване на договор за доставка на
сурово мляко от земеделски стопанин на
кооперация, в която той членува, ако
уставът на тази кооперация или
правилата и решенията, установени в
този устав или произтичащи от него,
PE601.115v02-00
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„3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а
не се изисква договор и/или оферта за
сключване на договор за доставка на
сурово мляко от земеделски стопанин на
кооперация, в която той членува, ако
уставът на тази кооперация или
правилата и решенията, установени в
този устав или произтичащи от него,
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съдържат разпоредби с действие, сходно
с действието на разпоредбите,
предвидени в параграф 2, букви а), б) и
в).“

съдържат разпоредби с действие, сходно
с действието на разпоредбите,
предвидени в параграф 2, букви а), б) и
в).“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 589
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 149

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3е.

Член 149 се заличава.

Изменение 590
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152

Текст в сила

Изменение
3ж. Член 152 се заменя със следното:

„Член 152

„Член 152

Организации на производители

Организации на производители

1.
Държавите членки могат, при
поискване, да признават организации на
производители, които:

1.
Държавите членки, при
поискване, признават организации на
производители, които:

а) са създадени и контролирани в
съответствие с член 153, параграф 2,
буква в) от производители в конкретен
сектор, посочен в член 1, параграф 2;

а) са създадени и контролирани в
съответствие с член 153, параграф 2,
буква в) от производители в конкретен
сектор, посочен в член 1, параграф 2;

б) са учредени по инициатива на
производителите;

б) са учредени по инициатива на
производителите и които извършват,
независимо дали е налице прехвърляне
на собствеността от земеделските
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стопани към организацията на
производители, или не, поне една от
следните дейности:
i) съвместна преработка;
ii) съвместно разпространение,
включително съвместна платформа
за продажба или съвместно
транспортиране;
iii) съвместно пакетиране,
етикетиране или популяризиране;
iv) съвместна организация на
контрола на качеството;
v) съвместно използване на
инсталации или съоръжения за
съхранение;
vi) съвместно управление на
отпадъците, пряко произтичащи от
производството;
vii) съвместно снабдяване със
суровини;
viii) всякакви други съвместни
дейности, свързани с услуги, за
изпълнение на една от целите,
посочени в буква в) от настоящия
параграф;
в) имат конкретна цел, която може да
включва поне една от следните цели:

в) имат конкретна цел, която може да
включва поне една от следните цели:

i) вземане на мерки продукцията да е
планирана и приспособена към
търсенето, по-специално по отношение
на качеството и количеството;

i) вземане на мерки продукцията да е
планирана и приспособена към
търсенето, по-специално по отношение
на качеството и количеството;

ii) концентриране на предлагането и
пускане на пазара на продуктите,
произведени от членовете им,
включително чрез директно предлагане
на пазара;

ii) концентриране на предлагането и
пускане на пазара на продуктите,
произведени от членовете им,
включително чрез директно предлагане
на пазара;

iii) оптимизиране на производствените
разходи и на възвръщаемостта на
инвестициите за постигане на
стандартите в областта на околната
среда и хуманното отношение към
животните и стабилизиране на цените
на производителите;

iii) оптимизиране на производствените
разходи и на възвръщаемостта на
инвестициите за постигане на
стандартите в областта на околната
среда и хуманното отношение към
животните и стабилизиране на цените
на производителите;
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iv) провеждане на научни изследвания и
разработване на инициативи относно
устойчивите производствени методи,
иновативните практики,
икономическата конкурентоспособност
и развитието на пазарите;

iv) провеждане на научни изследвания и
разработване на инициативи относно
устойчивите производствени методи,
иновативните практики,
икономическата конкурентоспособност
и развитието на пазарите;

v) насърчаване и осигуряване на
техническа помощ за използването на
екологосъобразни практики за
отглеждане, производствени техники и
стабилни практики и методи за хуманно
отношение към животните;

v) насърчаване и осигуряване на
техническа помощ за използването на
екологосъобразни практики за
отглеждане, производствени техники и
стабилни практики и методи за хуманно
отношение към животните;

vi) насърчаване и предоставяне на
техническа помощ за използването на
производствени стандарти, подобряване
на качеството на продуктите и
разработване на продукти със защитено
наименование за произход, със
защитено географско указание или с
национални означения за качество;

vi) насърчаване и предоставяне на
техническа помощ за използването на
производствени стандарти, подобряване
на качеството на продуктите и
разработване на продукти със защитено
наименование за произход, със
защитено географско указание или с
национални означения за качество;

vii) управление на вторичните продукти
и на отпадъците, по-специално с цел
опазване на качеството на водата,
почвите и ландшафта и запазване или
насърчаване на биологичното
разнообразие;

vii) управление на вторичните продукти
и на отпадъците, по-специално с цел
опазване на качеството на водата,
почвите и ландшафта и запазване или
насърчаване на биологичното
разнообразие;

viii) допринасяне за устойчивото
използване на природните ресурси и за
смекчаване на последиците от
изменението на климата;

viii) допринасяне за устойчивото
използване на природните ресурси и за
смекчаване на последиците от
изменението на климата;

ix) развиване на инициативи в сферата
на популяризирането и предлагането на
пазара;

ix) развиване на инициативи в сферата
на популяризирането и предлагането на
пазара;

x) управление на взаимоспомагателните
фондове, посочени в оперативните
програми в сектора на плодовете и
зеленчуците, посочени в член 31,
параграф 2 от настоящия регламент и
член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

x) управление на взаимоспомагателните
фондове, посочени в оперативните
програми в сектора на плодовете и
зеленчуците, посочени в член 31,
параграф 2 от настоящия регламент и
член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

xi) предоставяне на необходимата
техническа помощ за използването на
фючърсните пазари и системите за
застраховане.

xi) предоставяне на необходимата
техническа помощ за използването на
фючърсните пазари и системите за
застраховане.
1a. Независимо от разпоредбите на
член 101, параграф 1 от ДФЕС,
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организация на производители, която
е призната съгласно параграф 1 от
настоящия член, може да планира
производството, като оптимизира
производствените разходи, да пуска
на пазара и да води преговори за
сключване на договори за доставката
на селскостопанските продукти, от
името на своите членове, за цялата
или част от общата им продукция.
Преговорите може да се
осъществяват, при условие че:
а) дейностите, извършвани по
параграф 1, буква б), са значителни по
отношение на съответното
количество и по отношение на
производствените разходи и
пускането на продукта на пазара;
б) за обема или количеството на
селскостопанските продукти, които
са предмет на подобни преговори,
организацията на производителите
концентрира доставката;
в) заинтересованите производители
не членуват в друга организация на
производители, която също води
преговори за такива договори от
тяхно име; държавите членки обаче
могат да направят дерогация от това
условие в надлежно обосновани
случаи, когато земеделските стопани
притежават две отделни
производствени единици,
разположени в различни географски
области;
г) селскостопанският продукт не е
предмет на задължение за доставка,
произтичащо от членството на
земеделския стопанин в кооперация,
която не членува в съответната
организация на производители, в
съответствие с условията,
предвидени в устава на кооперацията,
или с правилата и решенията,
установени съгласно този устав или
произтичащи от него;
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1б. За целите на настоящия член
позоваванията на организации на
производители включват и
асоциациите на организации на
производители, признати съгласно
член 156, параграф 1, при условие че
тези асоциации на организации на
производители отговарят на
изискванията, посочени в параграф 1
от настоящия член.
1в. Органът за защита на
конкуренцията може да реши в
конкретни случаи, че конкретна
организация на производителите
следва да поднови определени
преговори или изобщо не следва да
води преговори, ако той сметне това
за необходимо за запазване на
конкуренцията или ако счита, че е
застрашено постигането на целите,
залегнали в член 39 от ДФЕС. За
целите на настоящия член
„национален орган за защита на
конкуренцията“ означава органът,
посочен в член 5 от
Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета.
При преговори, включващи повече от
една държава членка, посоченото в
първа алинея решение се взема от
Комисията, без да се прилага
процедурата, посочена в член 229,
параграфи 2 или 3. В други случаи
това решение се взема от
националния орган за защита на
конкуренцията на държавата членка,
за която се отнасят преговорите.
Когато действа съгласно първа
алинея, органът по защита на
конкуренцията информира
Комисията писмено преди или
незабавно след започването на
първото официално действие по
разследване и уведомява Комисията за
приетите решения незабавно след
тяхното приемане.
2.
Организации на
производителите, признати съгласно
RR\1127745BG.docx

2.
Организации на
производителите, признати съгласно
321/649

PE601.115v02-00

BG

параграф 1 могат да продължат да бъдат
признавани, ако участват в предлагането
на пазара на продукти, попадащи в
обхвата на код по КН ex 2208, различни
от посочените в приложение I към
Договорите, при условие че делът на
тези продукти не надвишава 49 % от
общата стойност на предлаганите на
пазара продукти от съответната
организация на производителите и че
тези продукти не се подпомагат от
Съюза. За организациите на
производителите в сектора на плодовете
и зеленчуците тези продукти не се
отчитат при изчисляването на
стойността на предлаганата на пазара
продукция за целите на член 34,
параграф 2.

параграф 1, могат да продължат да
бъдат признавани, ако участват в
предлагането на пазара на продукти,
попадащи в обхвата на код по КН ex
2208, различни от посочените в
приложение I към Договорите, при
условие че делът на тези продукти не
надвишава 49% от общата стойност на
предлаганите на пазара продукти от
съответната организация на
производителите и че тези продукти не
се подпомагат от Съюза. За
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците тези
продукти не се отчитат при
изчисляването на стойността на
предлаганата на пазара продукция за
целите на член 34, параграф 2.
2a. Държавите членки могат да
решат, че организациите на
производители, които преди ...
[датата на влизане в сила на
настоящия регламент] са били
признати в съответствие с
националното право и които
отговарят на условията, определени в
параграф 1, се считат за признати
като организации на производители в
съответствие с настоящия член.
2б. За организациите на
производители, които са признати
преди ... [датата на влизане в сила на
настоящия регламент], но не
отговарят на условията, определени в
параграф 1 от настоящия член,
държавите членки оттеглят
признаването им най-късно до ... [три
години след датата на влизане в сила
на настоящия регламент].“

3.
Чрез дерогация от параграф 1
държавите членки признават
организации на производителите,
състоящи се от производители в
сектора на млякото и млечните
продукти, които:
а) са учредени по инициатива на
производителите;
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б) имат конкретна цел, която може
да включва една или повече от
следните цели:
i) осигуряване на планирането и
приспособяването на продукцията
към търсенето, по-специално по
отношение на качеството и
количеството;
ii) концентриране на предлагането и
предлагане на пазара на продуктите
на членовете ѝ;
iii) оптимизиране на
производствените разходи и
стабилизиране на цените на
производителите
(CELEX:32013R1308)
Изменение 591
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3з.

Създава се следният член:

„Член 152a
Договарящи организации
1. Държавите членки могат, при
поискване, да признават договарящи
организации в един от конкретните
сектори, изброени в член 1, параграф
2, които:
а) са учредени по инициатива на
производителите;
б) имат конкретна цел, която може
да включва една или повече от
следните цели:
i) вземане на мерки продукцията да е
планирана и приспособена към
търсенето, по-специално по
RR\1127745BG.docx
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отношение на качеството и
количеството;
ii) концентриране на предлагането и
пускане на пазара на продуктите,
произведени от членовете им;
iii) оптимизиране на
производствените разходи и
стабилизиране на цените на
производителите.
2. Без да се засягат разпоредбите на
член 125 относно сектора на захарта,
призната договаряща организация
може да води преговори за сключване
на договори за доставка на
селскостопански продукти в един от
конкретните сектори, изброени в
член 1, параграф 2, от името на
своите членове за цялата или за част
от общата им продукция.
3. Преговорите могат да се водят:
а) независимо дали собствеността
върху селскостопанските продукти
преминава от производителите към
организацията на производителите;
б) независимо дали договорената цена
е една и съща за общата продукция на
някои или на всички членове;
в) при условие че за определена
договаряща организация е изпълнено
всяко едно от следните условия:
i) обемът или количеството на
селскостопанските продукти, които
са предмет на подобни преговори, не
надхвърля 3,5% от общото
производство на Съюза;
ii) обемът или количеството на
селскостопанските продукти, които
са предмет на подобни преговори и са
произведени или доставени в дадена
държава членка, не надхвърля 33% от
общата национална продукция в тази
държава членка;
г) при условие че за обема или
количеството селскостопански
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продукти, които са предмет на тези
преговори, договарящата организация
концентрира доставката;
д) при условие че заинтересованите
производители не членуват в друга
договаряща организация, която също
води преговори за такива договори от
тяхно име; държавите членки обаче
могат да направят дерогация от това
условие в надлежно обосновани
случаи, когато земеделските стопани
притежават две отделни
производствени единици,
разположени в различни географски
области;
е) при условие че селскостопанският
продукт не е предмет на задължение
за доставка, произтичащо от
членството на земеделския стопанин
в кооперация, която не членува в
съответната договаряща
организация, в съответствие с
условията, предвидени в устава на
кооперацията, или с правилата и
решенията, установени съгласно този
устав или произтичащи от него; и
ж) при условие че договарящата
организация уведоми компетентните
органи на държавата членка или
държавите членки, на чиято
територия извършва дейност, за
обема или количествата
селскостопански продукти, които са
предмет на преговорите.
4. За целите на настоящия член
позоваванията на договарящи
организации включват и асоциациите
на договарящи организации, признати
съгласно член 156, параграф 2, при
условие че тези асоциации на
договарящи организации отговарят на
изискванията, посочени в параграф 1
от настоящия член.
5. Независимо от условията,
предвидени в параграф 3, буква в),
подточка ii), в сектора на млякото
дадена договаряща организация може
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да води преговори съгласно параграф 1,
при условие че по отношение на тази
договаряща организация обемът или
количествата селскостопански
продукти, предмет на преговорите,
които се произвеждат или доставят
в държава членка с обща годишна
продукция на сурово мляко под 500 000
тона, не надхвърля 45% от общата
национална продукция на тази
държава членка.
6. За целите на прилагането на
параграф 3, буква в) и параграф 4
Комисията публикува по начин,
който прецени за подходящ,
информация за произведените
количества в Съюза и в държавите
членки, като използва найактуалната налична информация.
7. Чрез дерогация от параграф 3, буква
в) и параграф 4 органът за защита на
конкуренцията може да реши в
конкретни случаи, че договарящата
организация следва да поднови
определени преговори или изобщо не
следва да води преговори, ако той
сметне това за необходимо за
запазване на конкуренцията или ако
счита, че е застрашено постигането
на целите, залегнали в член 39 от
ДФЕС.
По отношение на сектора на млякото
органът за защита на конкуренцията
може да се намесва, когато сметне
това за необходимо за запазване на
конкуренцията или за
предотвратяване на сериозни щети за
МСП на преработватели на сурово
мляко на територията, за която е
компетентен.
При преговори, включващи повече от
една държава членка, посоченото в
първа алинея решение се взема от
Комисията, без да се прилага
процедурата, посочена в член 229,
параграфи 2 или 3. В други случаи
това решение се взема от
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националния орган за защита на
конкуренцията на държавата членка,
за която се отнасят преговорите.
Решенията съгласно настоящия
параграф се прилагат не по-рано от
датата, на която са съобщени на
съответните предприятия.
8. Когато действа съгласно параграф
7, органът по защита на
конкуренцията информира
Комисията писмено преди или
незабавно след започването на
първото официално действие по
разследване и уведомява Комисията за
решенията, приети съгласно
параграф 7, незабавно след тяхното
приемане.
9. За целите на настоящия член:
а) „национален орган за защита на
конкуренцията“ означава органът,
посочен в член 5 от
Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета;
б) „МСП“ означава микро-, малки и
средни предприятия по смисъла на
Препоръка 2003/361/ЕО.
10. Държавата членка, в която се
провеждат преговорите в
съответствие с настоящия член,
уведомява Комисията.
11. Държавите членки могат да
решат, че организациите на
производители, които преди ...
[датата на влизане в сила на
настоящия регламент] са били
признати в съответствие с
националното право и които
отговарят на условията, определени в
параграф 1, се считат за признати
като договарящи организации в
съответствие с настоящия член.“

Изменение 592
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 и (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3и.

Създава се следният член:

„Член 152б
Поделяне на стойността
Без да се засягат разпоредбите на
член 125 в сектора на захарта,
производителите на селскостопански
продукти в един от конкретните
сектори, изброени в член 1, параграф
2, чрез своите организации на
производители, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент,
своите договарящи организации,
признати съгласно член 152а от
настоящия регламент, или
асоциациите на такива организации,
признати съгласно член 156 от
настоящия регламент, както и
предприятията, които предлагат
такива продукти на пазара или ги
преработват, могат да се
споразумеят за клаузи за поделяне на
стойността, включително на
пазарните печалби и загуби, с цел да
определят как се разпределят
помежду им евентуалните промени
на съответните пазарни цени или на
други стокови пазари.“.

Изменение 593
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила

Изменение
3й.
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уводната част се заменя със
следното:
„1.
За да бъде призната от
държава членка, организацията на
производителите, кандидатстваща
за такова признаване е юридическо
лице или ясно обособена част от
юридическо лице, което:“

„1.
Държавите членки признават
за организации на производители
всички юридически лица или ясно
обособени части от юридически лица,
кандидатстващи за такова
признаване, и които:“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 594
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3к.

Създава се следният член:

„Член 154a
Признаване на договарящи
организации
1. За да бъде призната от държава
членка, договарящата организация,
кандидатстваща за такова
признаване, е юридическо лице или
ясно обособена част от юридическо
лице, което:
а) отговаря на изискванията,
определени в член 152а, параграф 1,
букви а) и б);
б) отговаря на определените от
съответната държава членка условия
за минимален брой членове и/или
минимален обем или стойност на
предлаганата на пазара продукция в
областта, в която извършва дейност;
в) представя достатъчно
доказателства за правилно
изпълнение на своята дейност по
отношение на сроковете,
ефективността, предоставянето на
RR\1127745BG.docx
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човешка, материална и техническа
подкрепа за своите членове, както и
по отношение на концентрацията на
предлагането, когато е уместно;
г) има устав, който е съобразен с
букви а), б) и в) от настоящия
параграф.
2. Държавите членки:
а) решават дали да признаят дадена
договаряща организация в срок от
четири месеца от подаването на
заявление, придружено от всички
съответни подкрепящи
доказателства; това заявление се
подава в държавата членка, в която
се намира седалището на
организацията;
б) извършват проверки с определена
от тях периодичност, за да
установят дали признатите
договарящи организации и асоциации
на договарящи организации спазват
разпоредбите на настоящата глава;
в) при неспазване или нередности при
прилагането на предвидените в
настоящата глава мерки, налагат на
тези организации и на техните
асоциации определените от тях
приложими санкции и при
необходимост решават дали
признаването да бъде оттеглено;
г) информират Комисията до 31 март
ежегодно за всяко решение за
признаване, за отказ за признаване
или за оттегляне на признаване,
взето през предходната календарна
година.“

Изменение 595
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 156 – заглавие
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Текст в сила

Изменение
3л.
В член 156 заглавието се заменя
със следния текст:

„Асоциации на организации на
производители“

„Асоциации на организации на
производители и асоциации на
договарящи организации“
(CELEX:32013R1308)
Обосновка

Целта на това изменение е да се приспособи текстът на Общия регламент за ООП
към създаването на договарящи организации, предложено от докладчика с изменение
69, както и да разреши създаването на асоциации на договарящи организации.
Изменение 596
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 156 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
3м.
В член 156 параграф 2 се заменя
със следното:

„2. Чрез дерогация от параграф 1,
държавите членки могат при поискване
да признаят дадена асоциация на
организации на производителите в
сектора на млякото и млечните
продукти, ако съответната държава
членка счете, че тази асоциация е в
състояние да извършва ефективно някоя
от дейностите на призната организация
на производителите и да изпълнява
условията, предвидени в член 161,
параграф 1.“

„2. Държавите членки могат при
поискване да признаят дадена
асоциация на признати договарящи
организации, ако съответната държава
членка счете, че тази асоциация е в
състояние да извършва ефективно някоя
от дейностите на призната договаряща
организация и че тя изпълнява
условията, предвидени в член 154а,
параграф 1.“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 597
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Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3н.
В член 157, параграф 1
уводната част се заменя със
следното:

„1. Държавите членки могат при
поискване да признават
междубраншовите организации в
конкретен сектор, посочен в член 1,
параграф 2, които:“

„1. Държавите членки могат при
поискване да признават
междубраншовите организации в един
или повече сектори, посочен(и) в член
1, параграф 2, които:“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 598
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – подточка xiv a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3о.
В член 157, параграф 1, буква в)
се добавя следната подточка:
„xiv a) договаряне на стандартни
клаузи за поделяне на стойността,
включително на пазарните печалби и
загуби, с цел да се определи как се
разпределят помежду им
евентуалните промени на
съответните пазарни цени или на
други стокови пазари.“

Изменение 599
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 п (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – буква в – подточка хiv б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3п.
В член 157, параграф 1, буква в)
се добавя следната подточка:
„xiv б)
прилагане на колективни
подходи с цел предотвратяване и
управление на здравните,
фитосанитарните и екологичните
рискове и опасности, свързани с
производството и по
целесъобразност, с преработката
и/или предлагането на пазара и/или
разпространението на
селскостопански и хранителни
продукти.“

Изменение 600
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 3 – буква в – подточка хi a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3р.
В член 157, параграф 3, буква в)
се създава следната подточка:
„xi a) договаряне на стандартни
клаузи за поделяне на стойността,
включително на пазарните печалби и
загуби, с цел да се определи как се
разпределят помежду им
евентуалните промени на
съответните пазарни цени или на
други стокови пазари.“

Изменение 601
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 с (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 3 – буква в – подточка хi б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3с.
В член 157, параграф 3, буква в)
се създава следната подточка:
„xi б) прилагане на колективни
подходи с цел предотвратяване и
управление на здравните и
екологичните рискове и опасности,
свързани с производството и по
целесъобразност, с преработката
и/или предлагането на пазара и/или
разпространението на
селскостопански и хранителни
продукти.“

Изменение 602
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 т (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3т.

Създава се следният член:

„Член 158а
Признаване на транснационални
междубраншови организации
Държавата членка, в която се намира
седалището на дадена
транснационална междубраншова
организация, взема решение за
признаването на тази организация.
Държавата членка, която трябва да
вземе решение за признаването,
установява необходимите контакти
за административно сътрудничество
с останалите държави членки, в
които са установени членове на тази
организация, за целите на проверка на
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BG

334/649

RR\1127745BG.docx

спазването на условията за
признаването.
Останалите държави членки, в които
са установени членове на
транснационалната междубраншова
организация, предоставят цялата
необходима административна помощ
на държавата членка, която трябва
да вземе решение за признаването.
Държавата членка, която трябва да
вземе решение за признаването,
предоставя цялата необходима
информация при поискване от друга
държава членка, в която са
установени членове на въпросната
организация.“

Изменение 603
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 у (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – заглавие

Текст в сила

Изменение
3у.
(Не се отнася до българския
текст.)

„Задължително признаване“

(Не се отнася до българския текст.)
(CELEX:32013R1308)

Изменение 604
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ф (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – уводна част
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Текст в сила

Изменение
3ф.
В член 159 уводната част се
заменя със следното:

„Чрез дерогация от членове 152—158
държавите членки признават, при
поискване:“

„Чрез дерогация от членове 152а – 158
държавите членки признават, при
поискване:“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 605
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 х (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – параграф 1 – буква а

Текст в сила

Изменение
3х.
В член 159 буква а) се заменя
със следното:

„a)
в:

организации на производители

„a)
договарящи организации в
сектора на млякото и млечните
продукти;“

i)
сектора на плодовете и
зеленчуците — по отношение на един
или повече продукти от този сектор,
и/или по отношение на продуктите,
предназначени единствено за
преработка,
ii)
сектора на маслиновото масло
и трапезните маслини,
iii)

сектора на бубарството,

iv)

сектора на хмела,“
(CELEX:32013R1308)

Изменение 606
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ц (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 161

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ц.

Член 161 се заличава.

Изменение 607
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ч (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ч.
В член 168 се създава следният
параграф:
„1a. Ако държавите членки не
използват възможностите,
предвидени в параграф 1 от
настоящия член, производител,
организация на производители или
асоциация на такива организации, по
отношение на селскостопански
продукти в сектор, посочен в член 1,
параграф 2, различен от сектора на
млякото и млечните продукти и
сектора на захарта, може да изиска
всяка доставка на негови(нейни)
продукти на преработвател или
дистрибутор да е предмет на писмен
договор между страните и/или да е
предмет на писмена оферта за
сключване на договор от първите
изкупвачи при същите условия,
предвидени в параграфи 4 – 6 от
настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко
или средно предприятие по смисъла
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът
и/или офертата за сключване на
договор не са задължителни, освен ако
междубраншовата организация на
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сектора, призната съгласно член 157,
е изготвила стандартни договори,
съвместими с правилата на Съюза.“

Изменение 608
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ш (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 4 – уводна част

Текст в сила

Изменение
3ш. В член 168, параграф 4
уводната част се заменя със
следното:

„4.
Договорите или офертите за
договори, посочени в параграф 1:“

„4.
Договорите или офертите за
договори, посочени в параграфи 1 и
1а:“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 609
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 щ (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 5

Текст в сила

Изменение
3щ. В член 168 параграф 5 се заменя
със следното:

„5.
Чрез дерогация от параграф 1 не
се изисква договор или оферта за
договор, ако продуктите се доставят от
производител на прекупвач, който е под
формата на кооператив, в който
членува съответният производител, и
чийто устав или правилата и решенията,
установени или възникващи според този
устав, съдържат разпоредби с
PE601.115v02-00
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„5.
Чрез дерогация от параграфи 1 и
1а не се изисква договор или оферта за
договор, ако продуктите се доставят от
производител на прекупвач, който е под
формата на кооперация, в който
членува съответният производител, и
чийто устав или правилата и решенията,
установени или възникващи според този
устав, съдържат разпоредби с
338/649
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равностоен ефект като този, посочен в
параграф 4, букви a), б) и в).“

равностоен ефект като този, посочен в
параграф 4, букви a), б) и в).“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 610
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 169

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3aa.

Член 169 се заличава.

Изменение 611
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 а б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 170

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3aб.

Член 170 се заличава.

Изменение 612
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 а в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 171

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3aв.
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Член 171 се заличава.
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Изменение 613
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 а г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Глава ІII а – член 175 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
3aг.

В дял ІІ се добавя нова глава:

„ГЛАВА IIIа
Отношения с веригата на доставки
Член 175a
Нелоялни търговски практики
Преди 30 юни 2018 г. Комисията
представя на Европейския парламент
и на Съвета законодателно
предложение относно рамка на
равнището на Съюза за борба с
практиките, които съществено се
отклоняват от добрите търговски
практики и са в противоречие с
добросъвестното и справедливо
третиране при сделки между
земеделските стопани, включително
техните организации и
преработващите МСП, и техните
търговски партньори надолу по
веригата на доставки.“

Изменение 614
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 209, параграф 1 втора
алинея се заменя със следното:

„Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се
PE601.115v02-00
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прилага за споразуменията, решенията и
съгласуваните практики на
земеделските стопани, асоциациите на
земеделските стопани или асоциациите
на такива асоциации или организациите
на производителите, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент, или
асоциациите на организации на
производителите, признати съгласно
член 156 от настоящия регламент, които
се отнасят до производството или
продажбата на селскостопански
продукти или използването на общи
съоръжения за съхранение, обработка
или преработка на селскостопански
продукти, освен ако по този начин се
застрашава постигането на целите,
залегнали в член 39 от ДФЕС.“

прилага за споразуменията, решенията и
съгласуваните практики на
земеделските стопани, асоциациите на
земеделските стопани или асоциациите
на такива асоциации или организациите
на производителите, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент, или
договарящите организации, признати
съгласно член 152а от настоящия
регламент, или асоциациите на
такива организации, признати
съгласно член 156 от настоящия
регламент, които се отнасят до
производството или продажбата на
селскостопански продукти или
използването на общи съоръжения за
съхранение, обработка или преработка
на селскостопански продукти, освен ако
по този начин се застрашава
постигането на целите, залегнали в член
39 от ДФЕС.“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 615
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4б.
В член 209, параграф 1 след
втора алинея се създава следната
алинея:
„По отношение на продажбата на
селскостопански продукти
споразуменията, решенията и
съгласуваните практики относно
клаузите за поделяне на стойността
и относно определима формула за
цената, основана по-специално на
обективни пазарни критерии, се
считат за необходими за
постигането на целите, залегнали в
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член 39 от Договора за
функционирането на Европейския
съюз.“

Изменение 616
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4в.
В член 209, параграф 1 трета
алинея се заличава.

Изменение 617
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4г.
В член 209, параграф 2 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Въпреки това земеделските
стопани, асоциациите на
земеделските стопани или
асоциациите на такива асоциации
или организациите на
производителите, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент,
или договарящите организации,
признати съгласно член 152а, или
асоциациите на такива организации,
признати съгласно член 156 от
настоящия регламент, могат да
поискат становище от Комисията
относно съвместимостта на тези
споразумения, решения и съгласувани
практики с целите, залегнали в член
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39 от ДФЕС. Исканията за
становище се разглеждат бързо и
Комисията изпраща на заявителя
своето становище в срок от два
месеца от датата на получаване на
искането. В случай на липса на
отговор от Комисията в посочения
срок, становището се счита за
положително.“

Изменение 618
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4д.
В член 209, параграф 2 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Комисията може по собствена
инициатива или по искане на държава
членка да измени съдържанието на
становището, по-специално ако
заявителят е предоставил неточна
информация или е злоупотребил със
становището.“

Изменение 619
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4е.
В член 209, параграф 1 трета
алинея се заличава.
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Изменение 620
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 – параграф 1 – алинея 4

Текст в сила

Изменение
4ж. В член 219, параграф 1
четвърта алинея се заменя със
следното:

„Тези мерки могат, в нужната степен и
за периода от време, необходим за
преодоляване на смущенията на пазара
или на заплахата от тях, да разширяват
или изменят обхвата,
продължителността или други аспекти
на други мерки, предвидени съгласно
настоящия регламент, да предвиждат
възстановявания при износа или да
суспендират изцяло или частично
прилагането на вносните мита,
включително за определени количества
или периоди, съобразно
необходимостта.“

„Тези мерки могат, в нужната степен и
за периода от време, необходим за
преодоляване на смущенията на пазара
или на заплахата от тях, да разширяват
или изменят обхвата,
продължителността или други аспекти
на други мерки, предвидени съгласно
настоящия регламент, да предвиждат
възстановявания при износа, да
суспендират изцяло или частично
прилагането на вносните мита,
включително за определени количества
или периоди, съобразно
необходимостта, или да предлагат
подходящи мерки за управление на
доставките.“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 621
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 220 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4з.

Създава се следният член:

„Член 220a
Доброволна схема за намаляване на
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производството
1. В случай на сериозен дисбаланс на
пазара и в случаите, в които
техниките на производство го
позволяват, Комисията може да
реши да предостави помощ на
производители в конкретен сектор,
посочен в член 1, параграф 2, които
доброволно намалят доставките си за
определен период в сравнение със
същия период на предходната година.
2. Помощта се предоставя въз основа
на заявление, внесено от
производителите в рамките на
държавата членка, в която те са
установени, като се използва
установеният от съответната
държава членка метод.
Държавите членки могат да решат,
че заявленията за помощта за
намаляване се подават от името на
производителите от признати
организации или от кооперации,
установени съгласно националното
право. В този случай държавите
членки правят необходимото
помощта да се предава изцяло на
производителите, които са
осъществили ефективно намаляване
на доставките си.
3. С цел да се гарантира, че тази
схема се изпълнява ефективно и
правилно, на Комисията се
предоставя правомощието да приема,
в съответствие с член 227, делегирани
актове за определяне на:
а) максималните общи обеми или
количества на доставка, които да
бъдат намалени на равнището на
Съюза в рамките на схемата за
намаляване;
б) продължителността на периода на
намаляване и ако е необходимо,
неговото удължаване;
в) размера на помощта в
съответствие с намаления обем или
RR\1127745BG.docx
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количество и механизмите за
финансиране;
г) критериите за допустимост на
заявителите за отпускане на
помощта, както и за допустимост на
заявленията за помощ;
д) специфичните условия за
прилагането на тази схема.“

Изменение 622
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
4и.
В член 222, параграф 1
уводната част се заменя със
следното:

„1. В периоди на сериозен дисбаланс на
пазарите Комисията може да приема
актове за изпълнение, така че член 101,
параграф 1 от ДФЕС да не се прилага
към споразуменията и решенията на
признатите организации на
производители, на техните асоциации и
на признатите междубраншови
организации в който и да е от секторите,
посочени в член 1, параграф 2 от
настоящия регламент, при условие че
тези споразумения и решения не
нарушават правилното функциониране
на вътрешния пазар, тясно насочени са
към стабилизирането на засегнатия
сектор и попадат в една или повече от
следните категории:“

„1. В периоди на сериозен дисбаланс на
пазарите Комисията може да приема
актове за изпълнение, така че член 101,
параграф 1 от ДФЕС да не се прилага
към споразуменията и решенията на
земеделските стопани, асоциациите
на земеделските стопани или
асоциациите на такива асоциации
или на признатите организации на
производители, признатите
договарящи организации, на техните
асоциации и на признатите
междубраншови организации в който и
да е от секторите, посочени в член 1,
параграф 2 от настоящия регламент, при
условие че тези споразумения и
решения не нарушават правилното
функциониране на вътрешния пазар,
тясно насочени са към стабилизирането
на засегнатия сектор и попадат в една
или повече от следните категории:“

(CELEX:32013R1308)

PE601.115v02-00

BG

346/649

RR\1127745BG.docx

Изменение 623
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4к.
В член 222 параграф 2 се
заличава.

Изменение 624
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4к.
В член 222, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Споразуменията и решенията,
посочени в параграф 1, могат да
бъдат разширени в съответствие с
условията, предвидени в член 164.“

Изменение 625
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 232 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4л.
В член 232 параграф 2 се
заличава.
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Изменение 626
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 1 – буква в – тире 2
Текст в сила

Изменение
4м.
В приложение VІІ, част ІІ,
параграф I, буква в) второто тире се
заменя със следното:

„– горната граница на общото
алкохолно съдържание може да
превишава 15 об. % за вина със
защитено наименование за произход,
произведени без обогатяване;“

„– горната граница на общото
алкохолно съдържание може да
превишава 15 об.% за вина със
защитено наименование за произход,
произведени без обогатяване, с
изключение на процесите на
частична концентрация, изброени в
приложение VIII, част I, раздел Б,
параграф 1;“

(CELEX:32013R1308)
Изменение 627
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VІІІ – част 1 – буква А – параграф 2

Текст в сила

Изменение
4н.
В приложение VІІ, част І, буква
А параграф 2 се заменя със следното:

„2.
Повишаването на естественото
алкохолно съдържание на обем се
постига посредством посочените в
раздел Б енологични практики и не
надхвърля следните гранични
стойности:
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„2.
Повишаването на естественото
алкохолно съдържание на обем се
постига посредством посочените в
раздел Б енологични практики и не
надхвърля следните гранични
стойности:
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а)

3 об. % в лозарска зона А;

а)

3,5 об. % в лозарска зона А;

б)

2 об. % в лозарска зона B;

б)

2,5 об. % в лозарска зона B;

в)

1,5 об. % в лозарска зона C.“

в)

2 об. % в лозарска зона C.“

(CELEX:32013R1308)
Обосновка
Изменението, без да променя граничните стойности, предвидени в действащото
законодателство, има за цел опростяване на процедурата за разрешение на
обогатяване, чрез прехвърляне на цялата компетентност за разрешаването на тези
енологични практики на държавите членки.
Изменение 628
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VІІІ – част 1 – буква А – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение
4о.
В приложение VІІІ, част І,
буква А параграф 3 се заличава.

Изменение 629
Предложение за регламент
Член 271 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1.
В член 4 се добавя следният
параграф:
„2a. Като се има предвид, че в някои
региони и някои сектори МСП
представляват основните или
единствените видове предприятия,
кандидатстващата държава членка
може да подаде заявление за помощ
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от ЕФПГ за група предприятия в един
и същ сектор или в един и същ
регион.“

Изменение 630
Предложение за регламент
Член 271 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Чрез дерогация от член 2
кандидатстващите държави членки
могат да предоставят персонализирани
услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на
млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, които са под
25-годишна възраст или когато
държавите членки решат — под 30годишна възраст, към датата на
подаване на заявлението, чийто брой е
равен на броя на бенефициерите от
целевата група, като с приоритет се
ползват хора, които са съкратени или
които са прекратили дейността си, при
условие че поне част от съкращенията
по смисъла на член 3 са в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
над 25 % през 2012 г., и в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището
на младежката безработица е било
над 20 % през 2012 г. за държавите
членки, в които равнището на
младежката безработица се е
увеличило с повече от 30 % през 2012 г.
Подпомагането може да се предостави
на млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, под 25годишна възраст, или когато държавите
членки решат — под 30-годишна

2.
Чрез дерогация от член 2
кандидатстващите държави членки
могат да предоставят персонализирани
услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на
млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, които са под
25-годишна възраст или когато
държавите членки решат – под 30годишна възраст, към датата на
подаване на заявлението, чийто брой е
равен на броя на бенефициерите от
целевата група, като с приоритет се
ползват хора, които са съкратени или
които са прекратили дейността си, при
условие че поне част от съкращенията
по смисъла на член 3 са в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15 – 24 години е било
най-малко 20% през референтната
година, т.е. две години преди датата
на подаване на заявлението за помощ
от ЕФПГ („N-2“). Подпомагането може
да се предостави на млади хора, които
не работят, не са ангажирани в никаква
форма на образование или обучение,
под 25-годишна възраст, или когато
държавите членки решат – под 30годишна възраст, в тези региони на ниво
2 по NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15 – 24 години е било
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възраст, в тези региони на ниво 2 по
NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
над 25 % през 2012 г., и в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището
на младежката безработица е било
над 20 % през 2012 г. за държавите
членки, в които равнището на
младежката безработица се е
увеличило с повече от 30 % през 2012 г.

най-малко 20% през N-2.

Изменение 631
Предложение за регламент
Член 271 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се
извършват в съответствие с член 30,
параграф 5 от Финансовия регламент.

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се
извършват в съответствие с член 30,
параграф 5 от Финансовия регламент, в
срок от най-много седем дни от
датата на приемане на съответния
акт от Европейския парламент и от
Съвета.

Изменение 632
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 15 – параграф 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1
В член 15, параграф 1 се създава
следната буква:
„ба) допринасят за свеждане до
минимум на външните разходи,
включително на разходите,
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причинени от изменението на
климата и аварии;“

Изменение 633
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Общият размер на вноската от
бюджета на Съюза за механизмите за
смесено финансиране на МСЕ не може
да надвишава 10 % от общия финансов
пакет на МСЕ, посочен в член 5,
параграф 1.

3.
Сумата на общия размер на
вноската от бюджета на Съюза за
механизмите за смесено финансиране на
МСЕ и финансовите инструменти,
посочени в член 14, параграф 2, не
може да надвишава 10% от общия
финансов пакет на МСЕ, посочен в член
5, параграф 1.

Изменение 634
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
Ако десетте процента от общия
финансов пакет на МСЕ, посочен в
член 5, параграф 1, не се използват
изцяло за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ и/или
финансовите инструменти на МСЕ,
оставащата част от сумата се
предоставя и преразпределя за общия
финансов пакет на МСЕ, посочен в
член 5, параграф 1.
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Обосновка
Подкрепата, предоставена на механизмите за смесено финансиране, трябва да вземе
предвид наличните средства в бюджета на Съюза. Когато ресурсите, предназначени
за смесено финансиране, не се използват напълно или не могат да се използват
напълно, те следва да се върнат в общите бюджетни пакети в различните сектори,
по-специално тези за безвъзмездни средства в областта на транспорта.
Изменение 635
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства, трябва да отговаря на
критериите за допустимост и условията
за финансова помощ, посочени в член 7.
Размерът на финансовата помощ, която
ще бъде предоставена за операции за
смесено финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС.

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства и финансови инструменти,
отговаря на критериите за допустимост
и условията за финансова помощ,
посочени в член 7. Размерът на
финансовата помощ, която ще бъде
предоставена за операции за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите, наличието на
ресурси в бюджета на Съюза и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС. Одобрените
безвъзмездни средства не надвишават
процентите на финансиране,
определени в член 10.

Изменение 636
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
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Член 16 а – параграф 4 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
Комисията, в сътрудничество
с ЕИБ, проучва възможността ЕИБ
систематично да предоставя
гаранции за първа загуба при
механизмите за смесено финансиране
в рамките на МСЕ, за да се позволи и
улесни допълняемостта и участието
на частни съинвеститори в
транспортния сектор.

Изменение 637
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Съюзът, всяка държава членка и
други инвеститори могат да правят
вноски за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ, при условие че
Комисията даде съгласие за уточняване
на критериите за допустимост на
операциите за смесено финансиране
и/или уточняване на инвестиционната
стратегия на механизма, което може да
бъде необходимо поради
допълнителната вноска. Тези
допълнителни ресурси се изпълняват от
Комисията в съответствие с параграф 2.

5.
Съюзът, всяка държава членка и
други инвеститори могат да правят
вноски за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ, при условие че
Комисията даде съгласие за
спецификациите на критериите за
допустимост на операциите за смесено
финансиране и/или инвестиционната
стратегия на механизма, което може да
бъде необходимо поради
допълнителната вноска и за да се
изпълнят изискванията на
настоящия регламент при
изпълнението на проекти от общ
интерес. Тези допълнителни ресурси се
изпълняват от Комисията в съответствие
с параграф 2.
Комисията приема делегирани актове
в съответствие с член 26, които
допълват настоящия регламент,
като определя подробни правила и
условия за спецификациите, посочени
в първа алинея, които могат да са
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необходими за вноските от
държавите членки или от други
инвеститори.

Изменение 638
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост и са насочени към
постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
между държавите членки. Те:

6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост, като се взема
предвид минимален набор от
критерии, които трябва да бъдат
определени от Комисията.
Комисията приема делегирани актове
в съответствие с член 26 за
определяне на тези критерии и се
стреми към постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
между държавите членки. Те:

Обосновка
Важно е проектите в рамките на механизъм за смесено финансиране да се
разглеждат по прозрачен и балансиран начин както въз основа на качеството им,
така и на зрелостта им. Комисията следва да определи необходимите критерии, за да
осигури ясни правила на партньорските институции, на които възлага изпълнението
на механизъм за смесено финансиране. Тези критерии следва да бъдат определени с
многогодишните и годишните работни програми на МСЕ, които се приемат от
Комисията в съответствие с член 17, в рамките на обичайната процедура на
комитет по силата на член 25.
Изменение 639
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
RR\1127745BG.docx
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Член 16 a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ –
Транспорт, ако тези действия са
необходими за изпълнението на проект
от общ интерес.

7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ, ако тези
действия са необходими за
изпълнението на проект от общ интерес.

Обосновка
Предоставянето на подкрепа за проекти от общ интерес в рамките на механизмите
за смесено финансиране следва да е възможно за всички сектори на МСЕ, включително
транспорта, енергетиката и телекомуникациите, в т.ч. когато има участие на
трети държави.
Изменение 640
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 17 – параграф 3 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
В член 17, параграф 3 втората
алинея се заменя със следното:

заличава се

„Размерът на финансовия пакет е в
рамките на интервала от 80 % до 95
% от бюджетните средства,
посочени в член 5, параграф 1, буква
а).“

Изменение 641
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 25 – параграф 1 – буква в
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Текст в сила

Изменение
1a.
В член 25, параграф 1 буква в) се
заменя със следното:

в)
еднократни суми, който не
надхвърлят 100 000 EUR публична
подкрепа;

„в)
еднократни суми, който не
надхвърлят 150 000 EUR публична
подкрепа;“

Изменение 642
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 25 – параграф 3 – буква г

Текст в сила

Изменение
1б.
В член 25 , параграф 3 буква г)
се заменя със следното:

г)
конкретно за отделния случай на
база проектобюджет, договорен
предварително с управляващия орган,
при условие че публичната подкрепа не
надвишава 100 000 EUR.

„г)
конкретно за отделния случай на
база проектобюджет, договорен
предварително с управляващия орган,
при условие че публичната подкрепа не
надвишава 150 000 EUR.“

Изменение 643
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 42 – параграф 3 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Крайният срок за плащане,
посочен в параграф 2, може да бъде
прекъснат от управляващия орган в
един от следните надлежно обосновани
случаи:

3.
Крайният срок за плащане,
посочен в параграф 2, може да се
прекъсне от управляващия орган в един
от следните надлежно обосновани
случаи:

RR\1127745BG.docx

357/649

PE601.115v02-00

BG

Изменение 644
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
2a. В член 5 се добавя следният
параграф:
„4a. Общият размер на вноската
от бюджета на Съюза за финансови
инструменти съгласно параграф 4,
буква в) от настоящия член не може
да надвишава 10% от общия финансов
пакет на МСЕ, посочен в член 5,
параграф 1, буква б).“

Изменение 645
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
2б. В член 5 се добавя следният
параграф:
„4б. При въвеждането на такива
мерки като финансови инструменти
в тази област надлежно се отчитат
резултатите от оценките на
действащите финансови
инструменти на Съюза в рамките на
процеса на междинна оценка,
предвиден в член 27 от Регламент
(ЕС) № 1316/2013 на Европейския
парламент и на Съвета1a.
_________________
1a
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Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2013 г. за създаване на
Механизъм за свързване на Европа, за
изменение на Регламент (ЕС) №
913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).“

Изменение 646
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
2в. В член 5 се добавя следният
параграф:
„4в. Най-късно до … [две години
след влизането в сила на настоящия
регламент за изменение] Комисията
изготвя преглед на въздействието на
финансовите инструменти върху
функционирането на действията в
областта на цифровите услуги.“

Изменение 647
Предложение за регламент
Член 276 – параграф 1 а (нов)
Решение № 541/2014/ЕС
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a. В Решение 541/2014/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета,
в член 4 се добавя следният параграф
3а:
„3a. Не по-късно от ... [две години
след прилагането на настоящия
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регламент] Комисията извършва
преглед на функционирането на
финансирането на рамката за
подкрепа на космическото
наблюдение и проследяване (КНП)
съгласно преразгледаните финансови
правила.“

Изменение 648
Предложение за регламент
Член 278 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
Преразглеждането обхваща, наред с
другото, прилагането на разпоредбите
на първа част, дял VIII и на сроковете
съгласно член 251.

Изменение
Преразглеждането обхваща, наред с
другото, прилагането на разпоредбите
на първа част, дял Х и на сроковете
съгласно член 251.
Обосновка

Позоваването на дела относно финансовите инструменти следва да се запази, както
е в действащия Финансов регламент.
Изменение 649
Предложение за регламент
Член 278 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 278a
Оценка на въздействието
Комисията извършва оценка на
въздействието, преди да публикува
предложение за преразглеждане на
настоящия регламент.
Обосновка

Вж. обосновката на изменението на съображение 252а (ново).
Изменение 650
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Предложение за регламент
Член 279 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и
Делегиран Регламент (ЕС) №
1268/2012 се отменят, считано от 1
януари 20XX г.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се
отменя, считано от 1 януари 20XX г.

Обосновка
Техническа поправка: делегираният регламент трябва да бъде отменен от
Комисията.
Изменение 651
Предложение за регламент
Член 280 – параграф 5 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Чрез дерогация от втория параграф
от настоящия член, член 121,
параграф 1, буква -а) се прилага от
датата на влизане в сила на
многогодишната финансова рамка за
периода след 2020 г., освен ако в
основния акт не е предвидено друго.
Обосновка

Въпреки че докладчиците подкрепят преминаването към извършване на плащане при
изпълнение на определени условия, те признават, че в някои изключителни случаи,
особено в областта на външната дейност и развитието, постигането на тази цел в
рамките на настоящия програмен период може да не е практически осъществимо.
Изменение 652
Предложение за регламент
Приложение I – глава 3 – точка 39.1 – буква в а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
вa)
когато решението за създаване
на гражданска мисия за управление на
кризи в рамките на общата външна
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политика и политика на сигурност
предвижда тази възможност от
съображения за оперативна
спешност.
Обосновка
Следва да се предвиди възможност за използване на процедурата на договаряне за
гражданско управление на кризи винаги когато спешността на ситуацията го налага,
като това се определя на ad hoc основа в решението за създаване на мисия за
управление на кризи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
1. Предложението на Комисията
Финансовият регламент установява принципите и процедурите за съставянето и
изразходването на бюджета на Европейския съюз (ЕС) и за контрола на фондовете на
ЕС.
Настоящото законодателно предложение представлява неразделна част от междинния
преглед/междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) за
периода 2014 – 2020 г. Комисията предлага в един акт преразглеждане на общите
финансови правила, придружено от съответни промени на секторните финансови
правила, установени в 15 законодателни акта във връзка с многогодишните програми.
Двете главни цели на Комисията са опростяване и гъвкавост.
Акцентът на Комисията е върху:


опростяването за получателите на средства от ЕС;



взаимното използване на одит, на оценка или на разрешение и хармонизиране на
изискванията за докладване;



разрешаването на прилагането на само един набор от правила по отношение на
хибридните действия или при комбиниране на мерки или инструменти;



по-ефективното използване на финансовите инструменти;



по-гъвкавото управление на бюджета;



съсредоточаването върху резултатите и рационализирането на докладването; и



опростената и по-стройна администрация на ЕС.

Допълнителни подробности за предложените промени могат да бъдат намерени в
обяснителния меморандум на Комисията.
2. Позицията на съдокладчиците
Съдокладчиците споделят общите цели, поставени от Комисията. Те приветстват някои
от предложените от Комисията промени и считат, че те може да доведат до опростяване
на управлението и получаването на средства от ЕС. Предложенията на Комисията
обаче са много амбициозни и съдокладчиците съжаляват, че Комисията е предложила
толкова кратък срок за постигане на споразумение по тези промени.
Нещо повече, както посочва Сметната палата в своето Становище № 1/2017,
„подробните правила обаче не са заместител на едно добро управление и ръководство.
За да бъдат успешни, тези промени ще трябва да бъдат приложени на практика от
компетентните служители и да бъдат предмет на мониторинг от страна на
управителните органи.“ Поради тази причина е жалко, че разглежданото предложение
не е предшествано от оценка на въздействието. За да се предотврати това в бъдеще,
съдокладчиците предлагат изменение, което ще гарантира, че бъдещите съществени
промени на Финансовия регламент се придружават от оценка на въздействието.
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Първостепенен приоритет за съдокладчиците е опростяването за получателите на
средства от ЕС и затова те подкрепят програмата на Комисията за опростяване. За тази
цел те приветстват целта на Комисията за създаване на единен правилник за
получателите. При все това, в стремежа за съкращаване на Финансовия регламент и
правилата за прилагането му, съдокладчиците считат, че Комисията всъщност е създала
двусмислие в някои области. Поради това те предлагат на много места да се
възстановят формулировките.
Въпреки че съдокладчиците подкрепят опростяването, те считат, че Комисията
използва „опростяването“, за да оправдае изоставянето на принципи, които дълго време
са ръководили бюджетния процес на ЕС. Като най-ярък пример съдокладчиците считат,
че премахването на принципа на недопускане на печалба отива прекалено далеч. Затова
те предлагат възстановяване на принципа на недопускане на печалба.
Съдокладчиците също така считат, че предложението на Комисията за възможност за
създаване на вътрешни доверителни фондове, преди още да са били направени
заключения от използването им за външни действия, е преждевременно.
Разнообразието от инструменти, свързани с бюджета на ЕС, нараства в последните
години. Колкото повече нараства то, толкова по-малко прозрачен става бюджетът и помалко контрол над него има бюджетният орган.
Съдокладчиците приветстват редица предложени от Комисията мерки относно
гъвкавостта. При все това те се колебаят да приемат т.нар. правила за гъвкавост, които
нарушават отдавна установени принципи. Следва да се намери баланс между гъвкавост,
добро финансово управление и правата на бюджетния орган.
Съдокладчиците приветстват стъпките, предприети от Комисията в посока към бюджет,
ориентиран към резултатите. Те предлагат редица изменения, за да внедрят по-нататък
резултатите в решенията относно изразходването на средства. Целта за бюджет,
ориентиран към резултатите, не е постигната напълно в това преразглеждане, но е
крачка в правилната посока.
Съдокладчиците подкрепят целта на Комисията за засилване на взаимното използване
на одити. При все това те считат за целесъобразно Комисията да запази правото на
одит, ако това се счита за необходимо. Нещо повече, Комисията следва да бъде
накарана да одитира фондове и проекти, в които средствата на ЕС представляват над
50%.
На последно място, съдокладчиците предлагат редица промени относно изискванията
за докладване. Те са насочени към рационализиране на изискванията за докладване,
намаляване на броя на докладите и гарантиране, че бюджетните органи разполагат с
достатъчно време, за да подготвят освобождаването от отговорност.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО
ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Жан Артюи
Председател
Комисия по бюджети
г-жа Ингеборг Гресле
Комисия по бюджетен контрол
БРЮКСЕЛ

Относно:

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и
за изменение на регламент (ЕС) № 2012/2002, регламенти (ЕС) №
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС)
№ 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013,
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014
на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 –
2016/0282(COD))

Уважаеми председатели,
С писмо от 31 март 2017 г. комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
отправиха искане към комисията по правни въпроси, съгласно член 39, параграф 2 от
правилника, да представи становище относно целесъобразността на правното основание
на горепосоченото предложение.
В частност, комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол търсят
становището на комисията по правни въпроси за това, дали предложението за правно
основание е явна грешка по отношение на това, че:
– член 322, параграф 1 се отнася до финансови правила, а член 322, параграф 2 се
отнася до споразумения относно собствените ресурси на Съюза (Решение на
Съвета след консултиране с ЕП);
– член 209, параграф 1 не е сред правните основания на нито един от секторните
актове, изменени с COM(2016)0605.
I. Контекст
В своето предложение Комисията се позовава на Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС), и в частност член 42, член 43, параграф 2, член 46, буква г),
член 149, член 153, параграф 2, буква a), член 164, член 168, параграф 4, буква б), член
172, член 175, член 177, член 178, член 189, параграф 2, член 209, параграф 1, член 212,
параграф 2, член 322, параграф 2 и член 349, а също и член 106а от Договора за създаване
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на Европейската общност за атомна енергия.
II. Относими членове от Договорите
Член 209, параграф 1 от ДФЕС, съдържащ се в пета част от ДФЕС, озаглавена „Външна
дейност на Съюза“, във връзка с член 322, параграф 2 от ДФЕС, съдържащ се в шеста
част от ДФЕС, озаглавена „Институционални и финансови разпоредби“, са представени
като част от правното основание в предложението на Комисията и гласят, както следва:
Член 209
(предишен член 179 от ДЕО)
1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с
обикновената законодателна процедура, приемат необходимите мерки за прилагане на
политиката на сътрудничество за развитие, които могат да се отнасят до
многогодишни програми за сътрудничество с развиващите се страни или до програми
с тематичен подход. [...]
Член 322
(предишен член 279 от ДЕО)
1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с
обикновената законодателна процедура и след консултация със Сметната палата,
приемат чрез регламенти:
а) финансовите норми, които по-специално определят реда и условията за
установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на
счетоводните отчети;
б) правилата относно контрола върху отговорността на финансовите
оператори, и по-специално разпоредителите със средства и счетоводителите.
2. Съветът, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския
парламент и Сметната палата, определя методите и процедурите, съгласно които
бюджетните приходи, предвидени по споразуменията относно собствените ресурси на
Съюза, се предоставят на Комисията, и определя мерките, които при необходимост
трябва да се приложат за удовлетворяване на потребностите от парични средства.
III. Съдебната практика, свързана с правното основание
Изборът на правно основание е важен, тъй като Съюзът е конституционно основан на
принципа на предоставената компетентност (член 5 от ДЕС) и неговите институции
могат да действат единствено по начин, съвместим с мандата, който им е предоставен по
силата на Договора1. В съдебната практика на Съда на ЕС се очертават няколко принципа
по отношение на избора на правно основание. На първо място, като се имат предвид
последиците от правното основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът
на правилното правно основание е от конституционно значение2. На второ място,
Становище 2/00 от 2001 г. Протокол от Картахена (2/00, Recueil, стр. I-9713, точка 3; Становище 1/08 от
2009 г. Общо споразумение по търговията с услуги (1/08, Сборник, стр. I-01255, точка 110;
2
Становище 2/00 от 2001 г. Протокол от Картахена (2/00, Recueil, стр. I-9713, точка 5; Решение от 2009 г.
по дело Комисия/Съвет (C-370/07, Сборник, стр. I-08917, точки 46 – 49); Становище 1/08 от 2009 г. Общо
споразумение по търговията с услуги (1/08, Сборник, стр. I-01255, точка 110;
1
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изборът на правно основание на акт на ЕС трябва да се основава на обективни критерии,
които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта
и съдържанието на акта1. Фактът, че дадена институция желае да участва в по-голяма
степен в приемането на дадена мярка, извършената работа в други отношения в сферата
на действие, попадаща в обхвата на мярката, и контекстът, в който е приета мярката, не
са от значение.2 Изборът на неправилно правно основание може следователно да
представлява основание за отмяна на въпросния акт3.
В случая с няколко правни основания е необходимо да се установи дали предложението:
1.
има двойна цел или се състои от две части, едната от които може да бъде
определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само
съпътстваща; или
2.
преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно
свързани съставни части, без някоя от тях да е второстепенна по отношение на другата.
Съгласно съдебната практика на Съда в първия случай актът трябва да се основава на
едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или
преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на съответните
различни правни основания.
IV. Цел и съдържание на предлагания регламент
Съобразно обяснителния меморандум основната цел на предложението е
преразглеждането на общите и секторните финансови правила, така че да бъдат
направени по-прости и по-гъвкави и следователно да бъде засилена възможността на
бюджета на ЕС да се адаптира към променящите се обстоятелства и да отговаря на
неочаквани развития. В частност, предложението се съсредоточава върху няколко
ключови области.
Предложението предвижда опростяване за получателите на средства на ЕС, свързани с
мерките, които имат за цел улесняване за получателите на средства на ЕС, а именно със
съдържанието на заявленията за безвъзмездни средства, стойността на вноските в натура,
признаването на работа, извършена от доброволци, условията за отпускане на
безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения до държавите членки
при конкретни условия, принципа на недопускане на печалба, принципа на
некумулативно отпускане и постепенното отменяне на решенията за отпускане на
безвъзмездни средства.
Предложението има за цел да се насърчи използването, доколкото това е възможно, на
един одит, една оценка или едно разрешение (спазване на правилата за държавните
помощи например), когато одитът, оценката или разрешението отговарят на
необходимите условия, за да бъдат взети предвид в системата на ЕС.
Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C--411/06, Сборник, -стр. I-7585, точка 45 и
цитираната в нея съдебна практика), както и решение по дело Парламент/Съвет (C--130/10, Сборник, точка
42 и -цитираната в нея съдебна практика).
2
Решение от 2000 г. по дело C-269 / 97 Комисия/ Съвет Recueil, стр. I-2257, точка 44.
3
Становище 2/00 от 2001 г. Протокол от Картахена (2/00, Recueil, стр. I-9713, точка 5;
1
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Наред с това предложението има за цел да се постигне допълнително опростяване за
партньорите на ЕС при непряко изпълнение в максимално възможната степен.
Предложението също насърчава по-ефективното използване на финансови инструменти
чрез оптимизиране на използването на обратните постъпления, като се гарантира
равнопоставеност между ключовите партньори на ЕС по изпълнението и като се намалят
обременяващите изисквания, свързани с публикуването на индивидуалните данни на
крайните получатели или с критериите за отстраняване.
Наред с това, предложението определя няколко начина за постигане на по-гъвкаво
управление на бюджета, за да се даде възможност на Съюза да реагира по-ефективно на
непредвидени предизвикателства и нови задачи, както и да постигне по-бързо
управление на кризи.
За да се съсредоточи върху резултатите и да рационализира докладването,
предложението включва редица мерки, целящи по-добро съсредоточаване на бюджета
върху резултатите, определяне на ясна рамка за качеството на изпълнението,
увеличаване на прозрачността и рационализиране на докладването.
Предложението също така се съсредоточава върху постигането на опростена и
икономична администрация на ЕС чрез улесняване на споразуменията или делегациите
между институциите или органите, така че да се съвмести изпълнението на
административните бюджетни кредити в европейските служби или в рамките на
изпълнителните агенции, като се слеят консултативни експертни комисии, компетентни
по въпросите на финансовите нередности, с експертната комисия за системата за ранно
откриване и отстраняване и като се премине от годишни към многогодишни финансови
решения.
Най-сетне, предложението предвижда възможност Комисията, държавите членки и
всеки друг субект, изпълняващ бюджета на Съюза, да могат да провеждат консултации
с гражданите във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза.
V. Анализ и определяне на целесъобразното правно основание
Както беше посочено по-горе, изборът на правното основание на акт на ЕС трябва да се
основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол,
сред които са по-специално целта и съдържанието на акта. Така, съобразно обяснителния
меморандум на предложението, целта и съдържанието на предложения регламент е
преразглеждането на финансовите правила на ЕС, така че да бъдат опростени и да бъдат
направени по-гъвкави.
Комисията предложи, наред с друго, член 322, параграф 2 като подходящото правно
основание за предложения регламент. Съобразно тази разпоредба Съветът, по
предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и
Сметната палата, може да определя методите и процедурите, съгласно които бюджетните
приходи, предвидени по споразуменията относно собствените ресурси на Съюза, се
предоставят на Комисията, и определя мерките, които при необходимост трябва да се
приложат за удовлетворяване на потребностите от парични средства. Напротив, член
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322, параграф 1 установява разпоредби относно финансовите правила, които определят
в частност процедурата, която да бъде приета за установяването и изпълнението на
бюджета.
От целта и съдържанието на предложения регламент е видно, че той не включва
елементите, свързани с член 322, параграф 2 от ДФЕС, и че този параграф следователно
не е от значение за целите на предложението. Параграф 1 от член 322 от ДФЕС, напротив,
обхваща всички аспекти, свързани с целта и съдържанието на предложението за
Финансов регламент. Следователно следва да се счете за подходяща корекцията на
правното основание с цел неговото ограничаване до параграф 1, вместо параграф 2.
По отношение на член 209, параграф 1 от ДФЕС, който обхваща разпоредби за
изпълнението на политиката в областта на сътрудничеството за развитие, изглежда
целесъобразно да се посочи, че той не включва разпоредби на правното основание и
следователно представлява явна грешка.
VI. Заключение и препоръка
С оглед на горепосоченото, ясно е, че член 322 от ДФЕС следва да бъде част от правното
основание на предложението, но че позоваването е следвало да бъде на първия параграф
от члена, съобразно който предложението ще бъде разгледано в рамките на обикновената
законодателна процедура. Не следва да се прави позоваване на втория параграф. По
отношение на позоваването на член 209, параграф 1 от ДФЕС, с оглед на съдържанието
на предложението, не изглежда, че има основание да бъде посочван сред разпоредбите,
които съставляват правното основание.
На своето заседание от 4 май 2017 г. комисията по правни въпроси съответно реши, с 21
гласа „за“ и 2 „въздържал се“1, да препоръча на комисията по бюджети и на комисията
по бюджетен контрол да представят изменения за съответна промяна на правното
основание.

На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател),Лидия Йоанна Герингер де
Оденберг (заместник-председател), Терез Комодини Какиа, Роса Естарас Ферагут, Емил Радев, Макс
Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Роса
Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту,
Емил Радев, Юлия Реда, Аксел Вос, Тадеуш Звефка (докладчик), Изабела Адинолфи, Серджо Гаетано
Коферати, Ангел Джамбазки, Юте Гутеланд, Констанс Льо Грип, Йенс Роде, Виржини Розиер, Тимо
Вьолкен, Косма Злотовски (заместници).
1
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С уважение,

Павел Свобода
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19.5.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕС) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013,
(ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) №
283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение №
541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище (*): Жером Лаврийо
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА
В желанието за ориентиране на бюджета на ЕС към резултатите, на 14 септември
2016 г. Комисията предложи проект на регламент – проектът „Омнибус“ – в рамките на
средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.
Този регламент има за основна цел опростяването на мерките за прилагане на
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Според констатациите на редица проведени от Комисията проучвания, които
докладчикът взе под внимание при изготвянето на това становище, правилата за
управление и контрол на тези средства са прекалено сложни, както за операторите, така
и за бенефициерите.
По подобен начин, докладите на Сметната палата на Европейския съюз през
последните три години показват необходимостта от по-широкообхватно и по-глобално
използване на възможностите за опростени разходи, и по-специално в рамките на
управлението на разходите за безвъзмездни средства. Освен това, в своя специален
доклад относно управлението на разходите за безвъзмездна помощ Сметната палата на
Европейския съюз припомня, че използването на опростени варианти на разходите
ограничава равностойно и ефективно рисковете от прекомерно високи цени, когато са
определени на адекватно равнище, и следователно е в съответствие със спазването на
принципа на икономичност.
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По този начин грешките, от страна на операторите и лошата достъпност,
привлекателност и познаване на тези фондове за потенциалните бенефициенти, които
произтичат от сложността на финансовите правила вредят на ефективността на
усвояване на ЕСИФ и изискват прилагането на опростена процедура, която е подостъпна и по-лесна за изпълнение.
Освен това улесняването на достъпа и използването на ЕСИФ за потенциалните
бенефициери представлява важно политическо предизвикателство, тъй като то би
могло да създаде повече доверие спрямо тези фондове в очите на държавите членки и
европейските граждани. Въпреки факта, че регулаторната рамка за 2014—2020 г. вече
включва някои насоки за опростяване, като например цифровизация или създаването на
вариантите за опростено отчитане на разходите, това вече не е достатъчно към
настоящия момент с оглед на укрепването и увеличаването на броя на одитите и
проверките.
Тези последици за правилното прилагане, привлекателността и достъпността на ЕСИФ,
както и постепенното проникване на дух на недоверие спрямо европейското реагиране
на инвестициите представляват изключително сериозен проблем днес, на който
Парламентът, и по-специално компетентните комисии, трябва да обърнат особено
внимание.
Необходимо е да насърчава по-широкото използване на ЕСИФ и да те да бъдат
използвани в максимална степен, тъй като представляват най-ефикасният инструмент
на инвестиционната политика на Европейския съюз. По този начин те могат да дадат
нов импулс на европейските инвестиции и да позволят постигането на целите на
стратегията „Европа 2020“.
Следователно целта на този стремеж за опростяване и гъвкавост на финансовите
правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, е да се изгради по-добър
баланс между принципа на доброто финансово управление и ефикасността на
интервенциите, както вече бе посочено в предложението на Комисията. Следва да се
направи по-гъвкава регулаторната рамка, като се намалят административните тежести,
като същевременно се отчита значението на проверките в тази област.
По-конкретно, опростяването на финансовите правила се изразява в прилагането на
варианти на опростените разходи за всички ЕСИФ, а не само за ЕСФ, чрез включването
на националните финансови институции като управители на финансови инструменти с
цел подобряване на диалога с МСП, както и възможността за физическите лица да
кандидатстват за ЕФРР и ЕСФ, са предложения на Комисията и френските органи,
които ще улеснят достъпа до ЕСИФ.
Тези мерки обаче трябва да бъдат допълнени, с цел да се създаде „пакет“ от
опростяващи мерки, така че да се постигне максимална полезност на отделните
фондове.
Тези допълнителни мерки следва да изяснят прилагането на опростените варианти за
разходите по отношение на държавните помощи, хармонизирането на правилата за
държавна помощ и техническата помощ между споделено управление и прякото
управление, както и да приложат принципа за единен одит на всички ЕСИФ.
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В по-общ план и извън рамките на необходимото развитие на регулаторната рамка,
докладчикът призовава Комисията да предприеме действия за преразглеждане на
настоящата политика за насоки, с многобройни задължения, по-конкретно в областта на
одита, което допринася за увеличаване на административната тежест.
Накрая, опростяването не може да бъде пълно, тъй като някои мерки за опростяване
могат да бъдат разглеждани само в рамката за периода след 2020 г., предвид
въздействието им върху регулаторната рамка. Освен това докладчикът отбелязва, че
поради законодателното естество на този акт, твърде много допълнителни предложения
в предложението на Комисията, и по-специално „стилистичните“ изменения биха
могли да забавят процеса на приемане на регламента „Омнибус“ и по този начин да
пенализират както потенциалните бенефициери на ЕСИФ, така и техните управители
на фондове.
ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии – комисията по
бюджети и комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 144
Текст, предложен от Комисията
(144) Следва да се поясни, че когато
финансовите инструменти се съчетават
с други форми на подкрепа от бюджета
на Съюза, следва да се прилагат
правилата относно финансовите
инструменти. Тези правила следва да
бъдат допълнени, когато е необходимо,
от специфични изисквания,
произтичащи от законодателството
в конкретните сектори.

Изменение
(144) Следва да се поясни, че когато
финансовите инструменти се съчетават
с други форми на подкрепа от бюджета
на Съюза, следва да се прилагат
правилата, произтичащи от
законодателството в конкретните
сектори. Тези правила следва да бъдат
допълнени, когато е необходимо, от
специфични изисквания относно
финансовите инструменти.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 170
Текст, предложен от Комисията
(170) С цел да се гарантира, че
програмата на Европейския съюз за
заетост и социални иновации (EaSI)
предоставя достатъчно ресурси в
RR\1127745BG.docx

Изменение
(170) С цел да се гарантира, че
програмата на Европейския съюз за
заетост и социални иновации (EaSI)
предоставя достатъчно ресурси в
373/649
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подкрепа на бързо променящите се
политически приоритети,
индикативните дялове за всяка от трите
оси и минималните проценти за всеки от
тематичните приоритети в рамките на
отделната ос следва да дават
възможност за по-голяма гъвкавост.
Това следва да подобри управлението на
програмата и да даде възможност за
съсредоточаване на бюджетните
средства върху дейностите, създаващи
по-добра заетост и социални резултати.

подкрепа на бързо променящите се
политически приоритети,
индикативните дялове за всяка от трите
оси и минималните проценти за всеки от
тематичните приоритети в рамките на
отделната ос следва да дават
възможност за по-голяма гъвкавост,
като същевременно се поддържа
амбициозно ниво на участие за
трансграничните партньорства по
EURES. Това следва да подобри
управлението на програмата и да даде
възможност за съсредоточаване на
бюджетните средства върху дейностите,
създаващи по-добра заетост и социални
резултати.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 199 а (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(199a) В интерес на повишаването на
ефикасността държавите членки
използват по-често опростените
варианти на разходи, както и
финансирането „чрез еднократни
суми“, за да се намалят
административните разходи и да се
опростят правилата, приложими във
връзка с разпределението на
средствата.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27
Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.
„финансови инструменти“
означава мерките на Съюза за
финансова подкрепа, предоставяна от
бюджета с цел реализиране на една или

27.
„финансови инструменти“
означава мерките на Съюза за
финансова подкрепа, предоставяна от
бюджета с цел реализиране на една или
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повече конкретни цели на политиките
на Съюза. Тези инструменти могат да
бъдат под формата на капиталови или
квазикапиталови инвестиции, заеми или
гаранции или други инструменти за
поделяне на риска, като по
целесъобразност могат да бъдат
комбинирани с други форми на
финансова подкрепа или със средства
под споделено изпълнение или средства
от ЕФР;

повече конкретни цели на политиките
на Съюза. Тези инструменти могат да
бъдат под формата на капиталови или
квазикапиталови инвестиции, заеми или
гаранции или други инструменти за
поделяне на риска, като по
целесъобразност могат да бъдат
комбинирани с други форми на
финансова подкрепа или средства от
ЕФР;

Обосновка
Комбинацията на финансови инструменти на равнище ЕС с фондовете под режим на
съвместно управление ЕСФ, ЕФПГ и FEAD не е подходяща, тъй като изпълнението на
тези три фонда се ръководи от политиката, а финансовите инструменти се
ръководят от търсенето.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Комисията, държавите членки
или всеки друг субект, изпълняващ
бюджета на Съюза, могат да
провеждат консултации с гражданите
във връзка с изпълнението на бюджета
на Съюза.

3.
Комисията, държавите членки
или всеки друг субект, изпълняващ
бюджета на Съюза, насърчават и
подкрепят провеждането на открит,
прозрачен и редовен диалог с
гражданите чрез техните
представителни сдружения във
връзка с изпълнението на бюджета на
Съюза.

Обосновка
Важно е член 11 от Договора за ЕС относно провеждането на консултации и диалог с
гражданското общество да се зачита напълно при изпълнението на бюджета на ЕС.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 9
Текст, предложен от Комисията
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9.
Средствата, отпуснати на
държавите членки при споделено
изпълнение, могат да се използват
също в комбинация с операции и
инструменти, осъществявани
съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на
Европейския парламент и на Съвета
от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд
за стратегически инвестиции,
Европейския консултантски център
по инвестиционни въпроси и
Европейския портал за
инвестиционни проекти и за
изменение на регламенти (ЕС) №
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

заличава се

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 125
Текст, предложен от Комисията
Член 125

Изменение
заличава се

Прехвърляне на ресурси към
инструменти, създадени по силата на
настоящия регламент или на
специфични за отделните сектори
регламенти
Разпределените за държавите членки
ресурси в режим на споделено
изпълнение могат, по искане на
държавите членки, да бъдат
прехвърляни към инструменти,
създадени по силата на настоящия
регламент или на специфични за
отделните сектори регламенти.
Комисията изпълнява тези ресурси в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква а) или в), когато е възможно в
полза на съответната държава
членка. Овен това разпределените за
държавите членки ресурси в режим
на споделено изпълнение могат, по
искане на държавите членки, да
бъдат използвани за увеличаване на
капацитета за поемане на риск на
PE601.115v02-00
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ЕФСИ. В такива случаи се прилагат
правилата за ЕФСИ.
Обосновка
Това прехвърляне на средства би противоречало на целите на политиката за
фондовете под режим на споделено управление, като вместо това благоприятства
други финансови инструменти, ЕФСИ и доверителни фондове. Добавянето на
миграцията и бежанците като приоритети за европейските структурни и
инвестиционни фондове и разширяването на инициативата за младежка заетост
увеличават нуждите от финансиране от Европейския социален фонд. Като се има
предвид, че свързаните с ЕСФ мерки са подкрепени и от други европейски структурни
и инвестиционни фондове, трансферите от тези фондове за други цели ще попречат
на постигането на по-голямо социално сближаване и не трябва да се разглеждат. В
допълнение, този текст е напълно неподходящ за Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица (FEAD) и ЕФПГ.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 8
Текст, предложен от Комисията
8.
Бенефициерите могат да обявят
разходи за персонал за работата,
извършена от доброволци по дейност
или работна програма, въз основа на
единични разходи, разрешени в
съответствие с параграфи 1—6.

Изменение
8.
Бенефициерите могат да обявят
разходи за персонал за работата,
извършена от доброволци по дейност
или работна програма, въз основа на
единични разходи, разрешени в
съответствие с параграфи 1—6.
Ангажиментът на доброволците
трябва да се разглежда като
неплатена незадължителна дейност:
това е време, което лицата отделят,
без да получават заплащане за това,
за дейности, извършвани чрез
организации с нестопанска цел.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 186 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
В случай на безвъзмездни
средства за оперативни разходи,
RR\1127745BG.docx

Изменение
4.
В случай на безвъзмездни
средства за оперативни разходи,
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споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства се подписва в
срок от шест месеца след началото на
бюджетната година на бенефициера.
Допустимите за финансиране разходи не
може да бъдат направени преди
подаването на заявлението или преди
началото на финансовата година на
бенефициера.

споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства се подписва в
срок от три месеца след началото на
бюджетната година на бенефициера.
Допустимите за финансиране разходи не
може да бъдат направени преди
подаването на заявлението или преди
началото на финансовата година на
бенефициера. Първият транш се
изплаща на бенефициента в срок от
два месеца след подписване на
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства.

Обосновка
Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от
Комисията следва да се намали от 6 на 3 месеца от началото на финансовата година
на бенефициента. Това би позволило на Комисията да повиши ефикасността на
цикъла на програмиране. Тя също така следва да избягва накърняването на
финансовия капацитет на организациите на гражданското общество, и по-специално
на най-малките от тях. Срокът от шест месеца за подписване на споразуменията,
плюс три месеца за плащане на първия транш принуждава повечето организации на
гражданското общество да търсят банкови заеми.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 201 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Когато финансовите
инструменти се изпълняват чрез
споделено изпълнение с държавите
членки, се прилагат специфични за
отделните сектори правила, без да се
засягат разпоредбите на член 208,
параграф 2, алинея 2.

Изменение
3.
Когато финансовите
инструменти по европейските
структурни и инвестиционни
фондове се изпълняват, се прилагат
специфични за отделните сектори
правила.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 2 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията
Когато за целите на изпълнението на
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Изменение
Когато за целите на изпълнението на
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член 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
е установен финансов инструмент с
вноска от бюджетна гаранция на Съюза,
се прилага настоящият дял с
изключение на член 201, параграф 1.
Той се изпълнява в съответствие с член
61, параграф 1, буква в).

член 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
е установен финансов инструмент с
вноска от бюджетна гаранция на Съюза,
се прилагат специфични за сектора
правила на посочения регламент. Той
се изпълнява в съответствие с член 61,
параграф 1, буква в).

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 210
Текст, предложен от Комисията
Член 210

Изменение
заличава се

Обработка на вноските при споделено
изпълнение
1. Водят се отделни записи за
вноските за финансовите
инструменти, създадени съгласно
настоящия раздел, от фондовете под
споделено изпълнение.
2. Вноските от фондовете,
изпълнявани под споделено
изпълнение, се записват в отделни
сметки и се използват в
съответствие с целите на
съответните фондове за дейности и
крайни получатели, които са в
съответствие с програмата или
програмите, от които се правят
вноските.
3. По отношение на вноските от
фондовете под съвместно изпълнение
за финансовите инструменти,
създадени съгласно настоящия раздел,
се прилагат специфичните за
отделните сектори правила.
Независимо от горепосоченото,
управляващите органи могат да
разчитат на съществуваща
предварителна оценка, осъществена в
съответствие с член 202, параграф 1,
буква з), преди да се направят
вноските към съществуващ финансов
инструмент.
RR\1127745BG.docx
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Обосновка
Управлението и прилагането на финансови инструменти по европейските структурни
и инвестиционни фондове следва да не се смесват с тези на другите финансови
инструменти на равнището на ЕС. В противен случай това ще създаде сериозни
проблеми за бенефициерите и крайните получатели. Не всички фондове, които се
изпълняват под режим на споделено управление, осигуряват възможности за
създаване на финансови инструменти. Вж. Регламент (EС) № 223/2014 и Регламент
(EС) № 1309/2013.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1296/2013Член 5 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
В член 5 параграф 2 се заменя
със следното:

заличава се

„2. За осите, предвидени в член 3,
параграф 1, се прилагат средно през
целия период на програмата следните
индикативни проценти:
а) най-малко 18 % за ос „Прогрес“;
б) най-малко 18 % за ос „EURES“;
в) най-малко 18 % за ос
„Микрофинансиране и социално
предприемачество“.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 5 – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 5 се вмъква следният
параграф:
„2a. Неизползваните бюджетни
кредити в края на дадена финансова
година биват прехвърляни към
следващата финансова година за
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всичките три оси („Прогрес“,
„EURES“ и „Микрофинансиране и
социално предприемачество“) и
техните тематични приоритети.
Индикативните минимални
стойности, посочени в параграф 2,
букви а), б) и в), не се прилагат по
отношение на тези бюджетни
кредити.“

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 14 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
По ос „Прогрес“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в).

„1.
По ос „Прогрес“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени в
букви а), б) и в). За цялото
времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква а), между
различните раздели спазва следните
минимални процентни граници:

а)
заетост, по-конкретно за борба с
младежката безработица;

а)
заетост, по-конкретно за борба с
младежката безработица: 20%;

б)
социална закрила, социално
приобщаване и намаляване и
предотвратяване на бедността;

б)
социална закрила, социално
приобщаване и намаляване и
предотвратяване на бедността: 45%;

в)

в)

условия на труд.“

условия на труд: 7%.

Остатъкът се разпределя за един или
повече от тематичните раздели,
посочени в букви а), б) или в), или за
комбинация от тях.“
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 19
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 19

„Член 19

Тематични раздели и финансиране

Тематични раздели и финансиране

По оста „EURES“ се подкрепят
дейности в един или няколко от
следните тематични раздели, изброени
в букви а), б) и в):

По оста „EURES“ се подкрепят
действия в един или повече тематични
раздели, изброени в букви а), б) и в). За
цялото времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква б), между
различните раздели спазва следните
минимални процентни граници:

а)
прозрачност на свободните
работни места, кандидатурите и всяка
свързана с тях информация за
кандидатите и за работодателите;

а)
прозрачност на свободните
работни места, заявленията за работа
и всяка свързана с това информация за
потенциалните кандидати и за
работодателите: 15%;

б)
развиване на услуги по наемане
и настаняване на работа на работници
чрез посредничество между
свободните работни места и
кандидатурите на равнище ЕС, поспециално целеви схеми за мобилност;

б)
развиване на услугите по
наемането и намирането на работа на
работници чрез компенсиране на
предложенията и заявленията за
работа на равнище на Съюза, и поспециално целеви схеми за мобилност:
15%;

в)

в)
трансгранични партньорства:
18%.

трансгранични партньорства.

Остатъкът се разпределя за един или
повече от тематичните раздели,
посочени в букви а), б) или в), или за
комбинация от тях.“
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 25
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 25

„Член 25

Тематични раздели и финансиране

Тематични раздели и финансиране

По оста „Микрофинансиране и
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социално предприемачество“ се
подкрепят дейности в един или няколко
от следните тематични раздели,
изброени в букви а) и б):

социално предприемачество“ се
подкрепят дейности в един или няколко
от следните тематични раздели,
изброени в букви а) и б). За цялото
времетраене на програмата
индикативното разпределение на
средствата, предвидено в член 5,
параграф 2, буква в), между
различните раздели спазва следните
минимални процентни граници:

а)
микрофинансиране за уязвими
групи и за микропредприятия;

а)
микрофинансиране за уязвими
групи и за микропредприятия: 35%;

б)

б)
социално предприемачество:
35%.

социално предприемачество.“

Остатъкът се разпределя за
тематичните раздели, посочени в
букви а) или б) или за комбинация от
тях.“
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 32
Текст в сила

Изменение
4а.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

„Член 32

Работни програми

Работни програми

Комисията приема актове за
изпълнение, предвиждащи работни
програми, обхващащи трите оси. Тези
актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 36,
параграф 3.

1.
Комисията приема делегирани
актове в съответствие с член 34,
предвиждащи работни програми,
обхващащи трите оси.

Работните програми, когато е уместно,
се отнасят е за период от трите
следващи години и съдържат описание
на действията, които се предвижда да се
финансират, процедурите за избор на
действията, които да бъдат подкрепени
от Съюза, географския обхват, целевата
публика и индикативен график за

Работните програми, когато е уместно,
се отнасят е за период от трите
следващи години и съдържат описание
на действията, които се предвижда да се
финансират, процедурите за избор на
действията, които да бъдат подкрепени
от Съюза, географския обхват, целевата
публика и индикативен график за
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изпълнение. Работните програми
включват и ориентировъчната сума,
отпусната за всяка специфична цел и
отразяват преразпределението на
средства в съответствие с член 33.
Работните програми укрепват
съгласуваността на програмата чрез
посочване на връзките между трите оси.

изпълнение. Работните програми
включват и ориентировъчната сума,
отпусната за всяка специфична цел,
както и годишните средства за
трите оси на програмата и техните
раздели, и отразяват
преразпределението на средства в
съответствие с член 33. Работните
програми укрепват съгласуваността на
програмата чрез посочване на връзките
между трите оси.
2.
За да се гарантира по-голяма
прозрачност и отчетност,
компетентната комисия на
Европейския парламент може да
покани Комисията да се яви пред
комисията за обсъждане на проекта
на работна програма, посочен в
параграф 1, преди приемането на
делегиран акт на Комисията за
определяне на работната програма.“

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1296/2013Член 33
Текст, предложен от Комисията
5.

Член 33 се заличава.

Изменение
5.

Член 33 се заменя със следното:
„Член 33

Преразпределение на средства между
осите и за отделните тематични
раздели в рамките на осите
Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в
съответствие с член 34 относно
преразпределението на средства
между осите и за отделните
тематични раздели, когато
промените в социално-икономическия
контекст изискват това.
Преразпределението на средствата
по тематични раздели в рамките на
всяка ос се отразява в работните
програми по член 32.“
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Обосновка
Изменението има за цел да запази възможностите за преразпределение на средства,
предоставени от съществуващото регулиране и контрол, предвидени чрез
използването на делегирани актове. То просто заличава процентите и позоваването
на междинната оценка. Член 13, параграф 1 изисква тази оценка да бъде извършена
до 1 юли 2017 г.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
5a.
В член 34 параграф 2 се заменя
със следното:

2.
Правомощието да приема
делегираните актове, посочени в член
33, се предоставя на Комисията за срок
от седем години, считано от 1 януари
2014 г.

„2.
Правомощието да приема
делегираните актове, посочени в член
32 и член 33, се предоставя на
Комисията за срок от седем години,
считано от 1 януари 2014 г.“

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 3
Текст в сила

Изменение
5б.
В член 34 параграф 3 се заменя
със следното:

3.
Делегирането на правомощия,
посочено в член 33, може да бъде
оттеглено по всяко време от
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на
правомощия. То поражда действие в
деня след публикуването на решението
в Официален вестник на Европейския
съюз или на по-късна, посочена в
решението дата. То не засяга
RR\1127745BG.docx

„3.
Делегирането на правомощия,
посочено в членове 32 и 33, може да
бъде оттеглено по всяко време от
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на
правомощия. То поражда действие в
деня след публикуването на решението
в Официален вестник на Европейския
съюз или на по-късна, посочена в
решението дата. То не засяга
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действителността на делегираните
актове, които вече са в сила.

действителността на делегираните
актове, които вече са в сила.“

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 263 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1296/2013
Член 34 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
5в.
В член 34 параграф 5 се заменя
със следното:

5.
Делегиран акт, приет съгласно
член 33 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 удължава с
два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.“

„5.
Делегиран акт, приет съгласно
член 32 и член 33, 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
удължава с два месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато операциите, попадащи в обхвата
на първа алинея, буква а), са от полза и
за програмния район, в който те се
изпълняват, разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за
програмите райони.

Когато операциите, попадащи в обхвата
на първа алинея, буква а), са от полза и
за програмния район, в който те се
изпълняват, разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии.
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Изменение 24
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква -a (нов)
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 3
Текст в сила

Изменение
- a)
в параграф 1 трета алинея се
заменя със следното:

Основната цел на финансовите одити е
да се провери дали условията за
възстановяване на суми от Комисията
въз основа на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните
суми са били изпълнени.

„Основната цел на финансовите одити е
да се провери дали условията за
възстановяване на суми от Комисията
въз основа на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните
суми са били изпълнени, без този да
забавя етапите на разпределяне на
средствата и да усложнява този
етап за управителите на фондове и
бенефициентите.“

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
а) Параграф 2 се заличава.

Изменение
заличава се
Обосновка

Комисията измества текста относно финансирането с единна ставка и с
еднократна сума от ЕСФ към Регламента за общоприложимите разпоредби. За
улеснение на бенефициентите по ЕСФ, настояваме всички опростени варианти за
разходите да бъдат обяснени в Регламента за ЕСФ. За бенефициентите това е полесно и просто.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а a (нова)
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 3
RR\1127745BG.docx

387/649

PE601.115v02-00

BG

Текст в сила

Изменение
аа)
Параграф 3 се заменя със
следното:

3.
В допълнение към методите,
посочени в член 67, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато
публичната подкрепа за отпускане на
безвъзмездни средства и възстановима
помощ не превишава 100 000 EUR,
сумите, посочени в член 67, параграф 1,
букви б), в) и г) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, могат да се определят за
всеки отделен случай, чрез позоваване
на проектобюджета, съгласуван
предварително от управляващия орган.

„3.
В допълнение към методите,
посочени в член 67, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато
публичната подкрепа за отпускане на
безвъзмездни средства и възстановима
помощ не превишава 150 000 EUR,
сумите, посочени в член 67, параграф 1,
букви б), в) и г) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, могат да се определят за
всеки отделен случай, чрез позоваване
на проектобюджета, съгласуван
предварително от управляващия
орган.“

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква а б (нова)
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аб)

Вмъква се следният параграф:

„3а. Европейският парламент и
Съветът могат да бъдат сезирани от
отделни държави членки и техните
местни общности с цел получаването
на дерогация по отношение на
таваните за публична подкрепа и
минималните помощи. Тези заявления
могат да бъдат подавани единствено
при особено тежки икономически
обстоятелства. Процедурата за
дерогация е подобна на тази за
отпускане на финансово участие от
ЕФПГ. Европейският парламент
действа с мнозинство от
съставляващите го членове и три
пети от подадените гласове, а
Съветът се действа с квалифицирано
мнозинство.“
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Изменение 28
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Член 14 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Параграф 4 се заличава.

заличава се
Обосновка

Комисията измества текста относно финансирането с единна ставка и с
еднократна сума от ЕСФ към Регламента за общоприложимите разпоредби. За
улеснение на бенефициентите по ЕСФ, настояваме всички опростени варианти за
разходите да бъдат обяснени в Регламента за ЕСФ. За бенефициентите това е полесно и просто.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4 – тире 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

участници, които живеят в
безработни домакинства*,

заличава се

Обосновка
Организации на бенефициерите ни информираха, че участниците се чувстват
неудобно да предоставят информация за трети лица, в този случай - за членове на
домакинството. Ние подкрепяме тяхното искане за премахване на това от
докладите.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

участници, които живеят в
безработни домакинства с деца на
издръжка*,

заличава се

Обосновка
Събирането на информация за трети лица, които живеят в дадено домакинство,
може да бъде чувствителен въпрос и следователно обикновено не се уточнява от
участниците.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4 – тире 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
участници, които живеят в
едночленно домакинство с деца на
издръжка*,

заличава се

Обосновка
Събирането на информация за трети лица, които живеят в дадено домакинство,
може да бъде чувствителен въпрос и следователно обикновено не се уточнява от
участниците.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 266 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1304/2013
Приложение І – точка 1 – алинея 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Данните за участниците по
първите два показателя по-горе ще
бъдат представени в годишните доклади
за изпълнението, посочени в член 50,
параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за участниците по
последните три показателя по-горе
ще бъдат представени в докладите за

5.
Данните за участниците по
двата показателя по-горе ще бъдат
представени в годишните доклади за
изпълнението, посочени в член 50,
параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за двата показателя
по-горе се събират въз основа на
представителна извадка от участниците
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в рамките на всеки инвестиционен
приоритет. Вътрешната валидност се
гарантира по начин, позволяващ
данните да бъдат обобщени на
равнището на инвестиционния
приоритет.

изпълнението, посочени в член 50,
параграф 5 от Регламент (ЕС) №
1303/2013. Данните за петте
показателя по-горе се събират въз
основа на представителна извадка от
участниците в рамките на всеки
инвестиционен приоритет. Вътрешната
валидност се гарантира по начин,
позволяващ данните да бъдат обобщени
на равнището на инвестиционния
приоритет.

Обосновка
Необходими са технически изменения поради предложеното заличаване на
предходните три тирета. Вж. предходните изменения за допълнителни обяснения
относно заличаванията.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 271 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 4 – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1.
В член 4 се добавя следният
параграф:
„2a. Като се има предвид, че в някои
региони и някои сектори МСП
представляват основните или
единствените видове стопанска
дейност, подаващата заявлението
държава членка може да подаде
заявление за намеса на ЕФПГ за
дадена група предприятия, които са в
един и същ сектор на дейност или се
намират в един и същ регион.“

Изменение 34
Предложение за регламент
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Член 271 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 6 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Чрез дерогация от член 2
кандидатстващите държави членки
могат да предоставят персонализирани
услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на
млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, които са под
25-годишна възраст или когато
държавите членки решат — под 30годишна възраст, към датата на
подаване на заявлението, чийто брой е
равен на броя на бенефициерите от
целевата група, като с приоритет се
ползват хора, които са съкратени или
които са прекратили дейността си, при
условие че поне част от съкращенията
по смисъла на член 3 са в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
над 25 % през 2012 г., и в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището
на младежката безработица е било
над 20 % през 2012 г. за държавите
членки, в които равнището на
младежката безработица се е
увеличило с повече от 30 % през 2012 г.
Подпомагането може да се предостави
на млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, под 25годишна възраст, или когато държавите
членки решат — под 30-годишна
възраст, в тези региони на ниво 2 по
NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
над 25 % през 2012 г., и в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището
на младежката безработица е било
над 20 % през 2012 г. за държавите
членки, в които равнището на
младежката безработица се е

2.
Чрез дерогация от член 2
кандидатстващите държави членки
могат да предоставят персонализирани
услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на
млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, които са под
25-годишна възраст или когато
държавите членки решат — под 30годишна възраст, към датата на
подаване на заявлението, чийто брой е
равен на броя на бенефициерите от
целевата група, като с приоритет се
ползват хора, които са съкратени или
които са прекратили дейността си, при
условие че поне част от съкращенията
по смисъла на член 3 са в региони на
ниво 2 по NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
най-малко 20 % през референтната
година, т.е. две години преди датата
на подаване на заявлението за
подкрепа от страна на ЕФПГ („N-2“).
Подпомагането може да се предостави
на млади хора, които не работят, не са
ангажирани в никаква форма на
образование или обучение, под 25годишна възраст, или когато държавите
членки решат — под 30-годишна
възраст, в тези региони на ниво 2 по
NUTS, в които равнището на
младежката безработица за младите
хора на възраст 15—24 години е било
най-малко 20 % през N-2.
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увеличило с повече от 30 % през 2012 г.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 271 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1309/2013
Член 15 – параграф 4 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се
извършват в съответствие с член 30,
параграф 5 от Финансовия регламент.

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се
извършват в съответствие с член 30,
параграф 5 от Финансовия регламент, в
срок от най-много седем дни след
окончателното приемане от
Европейския парламент и от Съвета.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 25 – параграф 1 – буква в
Текст в сила

Изменение
1a.
В член 25, параграф 1 буква в) се
заменя със следното:

в)
еднократни суми, който не
надхвърлят 100 000 EUR публична
подкрепа;

„в)
еднократни суми, който не
надхвърлят 150 000 EUR публична
подкрепа;“

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 25 – параграф 3 – буква г
Текст в сила

Изменение
1б.
В член 25 , параграф 3 буква г)
се заменя със следното:

г)

конкретно за отделния случай на
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база проектобюджет, договорен
предварително с управляващия орган,
при условие че публичната подкрепа не
надвишава 100 000 EUR.

база проектобюджет, договорен
предварително с управляващия орган,
при условие че публичната подкрепа не
надвишава 150 000 EUR.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 273 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 42 – параграф 3 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Крайният срок за плащане,
посочен в параграф 2, може да бъде
прекъснат от управляващия орган в
един от следните надлежно обосновани
случаи:

3.
Крайният срок за плащане,
посочен в параграф 2, може да бъде
прекратен от управляващия орган в
един от следните надлежно обосновани
случаи:
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
21.11.2016

Становище, изказано от
Дата на обявяване в заседание

EMPL
21.11.2016

Асоциирани комисии – Дата на
обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Jérôme Lavrilleux
6.12.2016

Член 55 ‒ Съвместни заседания на
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Разглеждане в комисия

28.2.2017

Дата на приемане

15.5.2017

Резултат от окончателното гласуване

+:
–:
0:

Членове, присъствали на
окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto,
Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina
Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław
Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert,
Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi
López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Emilian Pavel,
Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude
Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita
Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на
окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Rosa D’Amato,
Krzysztof Hetman, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo,
Edouard Martin, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis,
Monika Vana, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2),
присъствали на окончателното
гласуване

Marc Joulaud
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

+

41
ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort,
Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Helga Stevens, Jana Žitňanská
Michèle Alliot-Marie, David Casa, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné,
Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana
Tomc, Tom Vandenkendelaere

PPE

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes
Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian
Pavel, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

-

3
ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

8
EFDD

Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo,
Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“
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25.4.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ЕНЕРГЕТИКА

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище (*): Йежи Бузек
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА
Предложение на Комисията
Финансовият регламент установява принципите и процедурите, които трябва да се
прилагат при съставянето и изпълнението на бюджета на ЕС и при контрола на
фондовете на ЕС. С предлаганото преразглеждане Комисията цели да постигне попрости и по-гъвкави правила, което следва да спомогне за оптимизиране на разходите и
въздействието на настоящата МФР до 2020 г. Преразглеждането включва значителни
промени на общите финансови правила (част 1 от предложението), съответстващи
изменения на правилата за секторните фондове и променя редица специфични
разпоредби в основни актове за програмите за финансиране на ЕС (част 2).
По отношение на предложените промени, за които комисията по промишленост,
изследвания и енергетика има изключителна компетентност, предложението изменя:
Механизма за свързване на Европа (МСЕ) Регламент (ЕС) № 1316/2013 (член 272,
съображения 239 – 241).
а) с въвеждането на специфичен за МСЕ механизъм за смесено финансиране
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В предложението на Финансовия регламент относно смесеното финансиране в част 1
(член 2, 153) се потвърждава понятието за операции за смесено финансиране и се обръща
внимание на редица въпроси, които са възникнали при прилагането на механизми за
смесено финансиране, когато те включват финансови инструменти. В предложението се
пояснява, че когато финансовите инструменти се изпълняват в рамките на механизъм за
смесено финансиране, за тези споразумения/инвестиции се прилага дял Х. Пояснява се
също така, че изискваната съгласно дял Х предварителна оценка се извършва за целия
механизъм (а не по отделно за всеки финансиран финансов инструмент) и че годишните
доклади се изготвят на равнище механизъм за смесено финансиране.
За да се осигури съответствие с тези предложени промени и за да се подчертае по
прозрачен начин пред Европейския парламент, държавите членки и заинтересованите
страни, които са потенциални бенефициери на средствата по МСЕ, че тази нова
възможност за изпълнение на бюджета на ЕС е на разположение и по Регламента за МСЕ,
Комисията предлага да се въведат изменения в този регламент.
Механизмите за смесено финансиране на МСЕ имат за цел увеличаване на ефективността
на финансирането от ЕС за проекти от общ интерес в трансевропейските мрежи чрез:
-

опростяване и рационализиране на процеса на подбор и финансиране на проекти;

-

привличане на допълнителни средства от частни инвеститори и повишаване на
ангажираността и съпричастността на участващите финансови институции;

-

привличане на публично финансиране чрез съчетание от безвъзмездни средства
по МСЕ или финансови инструменти/инструменти за споделяне на риска с
финансиране от институционални партньори и инвеститори;

-

подобряване на координацията при изготвянето, финансирането и представянето
на проекти;

-

даване възможност за по-гъвкаво групиране на проекти с времето, например по
отношение на финансовите въпроси;

-

засилване на гъвкавостта по отношение на графика за представяне на проекти.

Следва също така да се отбележи, че механизмите за смесено финансиране могат да
бъдат осигурени с бюджет както от безвъзмездни средства по МСЕ, така и от финансови
инструменти, и предоставят както инвестиционни безвъзмездни средства, така и
финансови инструменти. Същевременно приоритетите за допустимост на проектите се
запазват същите като в момента – те са определени в Регламента за МСЕ и в секторните
насоки за всеки от секторите на МСЕ.
Както за всеки друг разход държавите членки, които участват в Координационния
комитет за МСЕ, ще бъдат консултирани относно решението на Комисията да създаде и
финансира посредством МСЕ механизъм за смесено финансиране. Решението за подбор
се предава едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
б) с въвеждането на промени относно удостоверяването на разходите, направени по
проекти по линия на МСЕ в областта на телекомуникациите.
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Комисията смята, че предложеното изменение е в съответствие с целта за опростяване
на регламента „омнибус“, без да се отслабва принципа на доброто финансово
управление.
В настоящата си версия член 22, параграф 2 означава, че при завършването на проекта
всеки участник в него трябва да поиска от държавата членка, в която е установен, да
удостовери, че информацията, представена в окончателния доклад и финансовия отчет е
пълна, надеждна и вярна; и че разходите, декларирани във финансовия отчет, са реални
и допустими в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
Поради различния характер на телекомуникационния сектор на МСЕ (среден размер на
безвъзмездните средства, вид разходи, вид проекти...) удостоверяването от страна на
държавите членки налага ненужна тежест върху бенефициерите и държавите членки,
които участват в съответните действия. Изменението премахва задължението за
удостоверяване на разходите в телекомуникационния сектор, тъй като настоящата
разпоредба е по-подходяща за секторите транспорт и енергетика на МСЕ.
Следва да се отбележи, че преди влизането в сила на регламента „омнибус“ сходна
промяна може да се въведе за проектите по линия на WiFi4EU.
Регламент (ЕС) № 283/2014 относно насоки за трансевропейските мрежи в областта
на телекомуникационната инфраструктура (член 274, съображения 242 – 243)
-

Изменя се определението на „общи услуги“ в член 2, параграф 1, буква д)

Целта на предложеното изменение е да се повиши правната сигурност за интервенция в
областта на инфраструктурата за цифрови услуги (ИЦУ), тъй като в него се пояснява, че
по категорията „Оперативно съвместими презгранични онлайн услуги“ общите услуги
могат да обхващат елементи на дадена ИЦУ, включително изчисления, съхранение и
управление на данни.
То позволява по-добре да се използва потенциала на МСЕ като осигурява правна
сигурност по отношение на развитието на цифровия сектор, както е посочено, наред с
другото, в стратегията за цифровизиране на европейската промишленост и по-специално
в европейската инициатива за компютърни услуги в облак.
-

Изменя член 5, параграф 4 относно подпомагането на проекти от общ интерес в
сферата на инфраструктурите за цифрови услуги

В настоящата си версия член 5, параграф 4 ограничава подпомагането в сферата на
инфраструктурите за цифрови услуги до безвъзмездни средства и/или обществени
поръчки. Предложеното изменение има за цел да се разширят начините на интервенция
до финансовите инструменти, тъй като се смята, че липсата на гъвкавост в настоящата
версия е ненужна.
Създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП),
Решение № 541/2014/ЕС (член 276, съображение 251)
Когато през 2014 г. се прие решението за КНП, заради специфичния контекст за
космическите програми по това време не беше възможно да се създават програми сами
RR\1127745BG.docx
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по себе си със специален бюджетен ред. Затова след 2015 г. рамката за подкрепа на КНП
беше финансирана посредством 4 отделни бюджетни редове, свързани с програмите
„Коперник“, ЕГНСС, „Хоризонт 2020 – Космическо пространство“ и „Хоризонт 2020 –
Сигурност“.
Поради тази причина кредитите през 2015 г. бяха използвани чрез 3 схеми за
безвъзмездни средства за консорциума за КНП, 2 управлявани от Изпълнителната
агенция за научни изследвания (за бюджета, идващ от „Хоризонт 2020 – Космическо
пространство“ и „Хоризонт 2020 – Сигурност“) и една от ГД „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) (за бюджета, идващ от
„Галилео“ и „Коперник“).
Административните и финансовите правила и процедури, приложими за безвъзмездните
средства по линия на програма „Хоризонт 2020“ обаче се различават от приложимите
правила за безвъзмездни средства от DG GROW.
Тази схема на финансиране е източник на сложност, риск от дублиране или различия
между действията и допълнителни административни усилия за службите на Комисията,
както и за бенефициерите.
С оглед подобряване на ефективността и рационализиране на управлението на
действията на ЕС се предлага да се използва възможността, предлагана от
предложението за опростяване на финансовите правила, за да се създаде единен набор
от правила за предоставянето и управлението на безвъзмездните средства за изпълнение
за КНП. Прилагането на този единен набор от правила не засяга целите и обхвата на
всяка от трите програми за финансиране.
Предложеният модел/решение вече е прилаган в други прецеденти, свързани с МСЕ
(Механизма за свързване на Европа). Той се състои в прилагането на административните
и финансовите правила и процедури на една програма за управлението на средствата,
идващи от други програми, без да се променя характера на последните.
Очаква се, че цялата сума на тези бюджети след това може да бъде групирана и
изпълнена според същите административни и финансови правила и процедури.
Изборът на програма „Коперник“ е обоснован от:
 факта, че спътниците по програмата „Коперник“, на ниска орбита, са
космическите инфраструктури на ЕС, които са най-изложени на риска от сблъсък
с космически отпадъци;
 правилата и процедурите, приложими за програма „Коперник“, са по-прости от
тези, прилагани за програма „Хоризонт 2020“;
 една и съща административна служба ще управлява „Коперник“ и КНП, така че
изпълнението ще бъде улеснено.
Бюджетът, съответстващ на подобряването на работата на датчиците на европейско
равнище, няма да бъде част от опростяването и ще продължи да се управлява от
Изпълнителната агенция за научни изследвания в съответствие с правилата, приложими
за програмата „Хоризонт2020“. Това действие наистина не е непосредствено свързано с
изпълнението на решението за КНП.
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В новия параграф, който се въвежда с предложението, се предвижда, че програмите
„Коперник“, ЕГНСС и „Хоризонт 2020“ могат да допринесат за финансирането на
действията, посочени в параграф 1, в рамките на тези програми и в съответствие с
техните цели и задачи.
Ако бъде прието, предложението за опростяване би могло да влезе в сила през 2018 г.
Това би позволило от същата година да има само 2 схеми за безвъзмездни средства:
 една, обхващаща програмите „Коперник“, ЕГНСС, „Хоризонт 2020 –
Космическо пространство“ и „Хоризонт 2020 – Сигурност“ за всички действия,
свързани с изпълнението на решението за КНП
 една, обхващаща програмата „Хоризонт 2020 – Космическо пространство“ за
подобряването на датчиците (което не е част от изпълнението на решението за
КНП).
Позиция на докладчика
Като цяло предложените промени по отношение на изключителната компетентност на
комисията по промишленост, изследвания и енергетика изглеждат доста ограничени и от
техническо естество.
За предложените промени във връзка с телекомуникациите (МСЕ и насоките за
трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура)
докладчикът би искал да подчертае, че те следва да бъдат координирани с предложението
за WIFI4all, което Парламентът разглежда успоредно.
От по-голямо значение за вътрешната съгласуваност по позицията на Европейския
парламент е въпросът за смесеното финансиране в рамките на МСЕ и в общата част на
предложението.
Изглежда, че обсъжданията между Комисията и ЕИБ относно възможната бъдеща
реализация на механизмите за смесено финансиране са по-напреднали в частта за
транспорта, отколкото в областта на енергетиката и телекомуникациите, но промените
следва да бъдат изготвени по начин, който стимулира и ускоряването за проекти в
областта на тези два сектора. Очаква се механизмът за смесено финансиране да направи
инвестирането в ПОИ по-стройно, по-бързо и като цяло по-привлекателно за частните
инвеститори.
Службите на Комисията (генерални дирекции „Бюджет“, „Енергетика“,„Съобщителни
мрежи, съдържание и технологии“, „Мобилност и транспорт“) предоставиха подробно
разяснение на Парламента. Според докладчика разясненията и обосновката са
убедителни.
Затова предложените промени имат за цел да пояснят концепцията и намеренията на тази
възможност и да разяснят целта и очакванията на това изменение.
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ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещите комисии –
комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните
изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 239
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, може да
бъде създаден механизъм или
механизми за смесено финансиране в
рамките на Механизма за свързване на
Европа (МСЕ). Тези механизми за
смесено финансиране следва да
финансират операции за смесено
финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа и/или
финансови инструменти по бюджета на
Съюза, включително комбинация от
капиталови и дългови финансови
инструменти по МСЕ, и финансиране от
групата на ЕИБ (включително
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) за
развитие или други финансови
институции, както и инвеститори.

(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, могат да
бъдат създадени механизми за смесено
финансиране в рамките на Механизма за
свързване на Европа (МСЕ). Тези
механизми за смесено финансиране
биха могли да финансират операции за
смесено финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа, като
безвъзмездни средства от
бюджетите на държавите членки
или по МСЕ, и/или финансови
инструменти по бюджета на Съюза,
включително комбинации от
капиталови и дългови финансови
инструменти по МСЕ, финансиране от
групата на ЕИБ (включително
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) или
националните насърчителни банки,
банките за развитие или други
финансови институции, както и
инвеститори, и/или частна финансова
подкрепа, включително преки и
непреки финансови вноски, в това
число публично-частни
партньорства.

Обосновка
Смесеното финансиране следва да насърчава широка комбинация на различни видове
вноски от националните бюджети и от бюджета на ЕС или от частни инвеститори,
с цел да се оптимизира използването на наличните ресурси и да се привлекат частни
инвестиции във възможно най-голяма степен.
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Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 239 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239a) Управлението на механизмите
за смесено финансиране следва да се
основава на предварителна оценка в
съответствие с Финансовия
регламент и да отразява
резултатите от поуките, извлечени
от изпълнението на „Поканата за
смесено финансиране“ на МСЕ,
посочена в многогодишната работна
програма за МСЕ – част 2017 г.,
публикувана на 20 януари 2017 г.
Механизмите за смесено финансиране
на СМЕ следва да се създават с
многогодишните и/или годишните
работни програми, приети по силата
на член 17 и член 25 от Регламент
(ЕС) № 1316/2013. Комисията следва
да гарантира прозрачно и
своевременно докладване на
Европейския парламент и на Съвета
и относно изпълнението на всеки
един от механизмите за смесено
финансиране.
Обосновка

Важно е създаването и използването на механизмите за смесено финансиране да
следва добре дефиниран и прозрачен процес на управление и да включва извличането на
поуки от настоящата покана за координация от 2017 г. („Поканата за смесено
финансиране“). Що се отнася по-специално до контрол на МСЕ от страна на
Парламента, механизми за смесено финансиране и операциите за смесено
финансиране трябва да се създават в съответствие с установените механизми за
планиране и вземане на решения в работния програмен цикъл на МСЕ.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 239 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

RR\1127745BG.docx

Изменение

403/649

PE601.115v02-00

BG

(239б) Целта на механизмите за
смесено финансиране на МСЕ е да се
улесни и рационализира
кандидатстването за всички форми
на подкрепа с едно заявление,
включително безвъзмездни средства
от Съюза по Механизма за свързване
на Европа и финансиране от частния
сектор. Тези механизми за смесено
финансиране следва да се стремят да
оптимизират процеса на
кандидатстване за организаторите
на проекти чрез предоставяне на
единен процес на оценка от
техническа и финансова гледна
точка.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 239 в (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(239в) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
засилят гъвкавостта по отношение
на графика за представяне на проекти
чрез опростяване и рационализиране
на процеса на подбор и финансиране
на проектите. Също така те следва
да увеличат ангажираността и
съпричастността на участващите
финансови институции и да смекчат
риска проекти, за които са
ангажирани безвъзмездни средства, да
се провалят на етапа на финансовото
приключване и следователно да не
могат да получат плащания.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 239 г (ново)
Текст, предложен от Комисията
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(239г) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
доведат до по-добра координация,
обмен на информация и
сътрудничество между държавите
членки, Комисията, ЕИБ,
националните насърчителни банки и
частните инвеститори с цел
създаване и подпомагане на полезен
списък от проекти, които преследват
целите на политиката на МСЕ.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 240
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(240) Механизмите за смесено
финансиране по МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори. Освен това
следва да гарантират, че подпомаганите
действия са икономически и финансово
осъществими.

(240) Механизмите за смесено
финансиране по МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори, като по този
начин се осигури максимална степен
на участие на частните
инвеститори; Освен това следва да
гарантират, че подпомаганите действия
са икономически и финансово
осъществими и помагат да се избегне
евентуална липса на лост за
привличане на инвестиции.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 241 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241a) Поради различния характер на
телекомуникационния сектор на МСЕ
в сравнение със секторите транспорт
и енергетика на МСЕ (по-малък
среден размер на безвъзмездните
средства, вид разходи, вид проекти)
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ненужната тежест за
бенефициерите и държавите членки,
които участват в съответни
действия, следва да се избягва чрез пониски разходи за задължението за
удостоверяване, без да се отслабва
принципът на добро финансово
управление.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 242
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(242) Понастоящем само безвъзмездни
средства и обществени поръчки могат
да бъдат използвани за подкрепа на
действия в областта на
инфраструктурите за цифрови услуги. С
цел да се гарантира възможно найголяма ефикасност, финансовите
инструменти следва също да бъдат
предоставени в подкрепа на тези
действия.

(242) Понастоящем само безвъзмездни
средства и обществени поръчки могат
да бъдат използвани за подкрепа на
действия в областта на
инфраструктурите за цифрови услуги. С
цел да гарантира, че
инфраструктурите за цифрови услуги
функционират възможно найефикасно, други финансови
инструменти, които понастоящем се
използват в рамките на МСЕ,
включително иновативни финансови
инструменти, следва също да бъдат
предоставени в подкрепа на тези
действия.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 3 – алинея 1а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Ако десетте процента от общите
финансови пакети на МСЕ, посочени в
член 5, параграф 1, не се използват
изцяло за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ, оставащата
част от сумата се предоставя и
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преразпределя за общите финансови
пакети на МСЕ, посочени в член 5,
параграф 1.
Обосновка
Подкрепата, предоставена на механизмите за смесено финансиране, трябва да вземе
предвид наличните средства в бюджета на Съюза. Когато ресурсите, предназначени
за смесено финансиране не се използват напълно или не могат да се използват
напълно, те следва да се върнат в общите бюджетни пакети в различните сектори,
по-специално тези за безвъзмездни средства в областта на транспорта.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства, трябва да отговаря на
критериите за допустимост и условията
за финансова помощ, посочени в член 7.
Размерът на финансовата помощ, която
ще бъде предоставена за операции за
смесено финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС.

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства, трябва да отговаря на
критериите за допустимост и условията
за финансова помощ, посочени в член 7.
Размерът на финансовата помощ, която
ще бъде предоставена за операции за
смесено финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите, наличието на
ресурси в бюджета на Съюза и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост и са насочени към
постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
между държавите членки. Те трябва:

6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост въз основа на
минимален набор от критерии, които
трябва да бъдат определени от
Комисията, и са насочени към
постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
между държавите членки. Те трябва:

Обосновка
Важно е проектите, получаващи смесено финансиране, да се разглеждат по
прозрачен и балансиран начин както въз основа на качествени достойнства, така и
въз основа на своята зрялост. Комисията следва да определи необходимите критерии,
за да осигури ясни правила на партньорските институции, на които възлага
изпълнението на механизъм за смесено финансиране. Тези критерии следва да бъдат
определени с многогодишните и годишните работни програми на МСЕ, които се
приемат от Комисията в съответствие с член 17, в рамките на обичайната
процедура на комитет по силата на член 25.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ –
Транспорт, ако тези действия са
необходими за изпълнението на проект
от общ интерес.

7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ, ако тези
действия са необходими за
изпълнението на проект от общ интерес.

Обосновка
Предоставяне на подкрепа за проекти от общ интерес в рамките на механизмите за
смесено финансиране следва да е възможно за всички сектори на МСЕ, включително
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транспорта, енергетиката и телекомуникациите, в това число когато има участие
на трети държави.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
Общият размер на финансовия
принос от бюджета на Съюза за
финансови инструменти съгласно
параграф 4, буква в) от настоящия
член не може да надвишава 10% от
общия размер на финансовите пакети
на МСЕ, както е посочено в член 5,
параграф 1, буква б);

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4б.
Въвеждането на такива мерки
като финансови инструменти в тази
област надлежно ще отчита
резултатите от оценките на
действащите финансови
инструменти на Съюза в рамките на
процеса на средносрочна оценка,
предвиден в член 27 от Регламент
(ЕС) № 1316/2013 на Европейския
парламент и на Съвета1a ;
_________________
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на
Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2013 г. за създаване на
Механизъм за свързване на Европа, за
изменение на Регламент (ЕС) №
913/2010 и за отмяна на регламенти
1a
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(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 274 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 283/2014
Член 5 – параграф 4 в (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4в.
Най-късно до … [две години
след влизането в сила на настоящия
регламент за изменение] Комисията
изготвя преглед на въздействието на
финансовите инструменти върху
функционирането на действията в
областта на цифровите услуги;

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 276 – параграф 1 а (нов)
Решение № 541/2014/ЕС
Член 4 – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
Не по-късно от ... [две години
след прилагането на настоящия
регламент] Комисията извършва
преглед на функционирането на
финансирането на космическото
наблюдение и проследяване (КНП) и
подкрепя рамката съгласно
преразгледаните финансови правила.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
21.11.2016

Становище, изказано от
Дата на обявяване в заседание

ITRE
21.11.2016

Асоциирани комисии – Дата на
обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Jerzy Buzek
9.11.2016

Член 55 ‒ Съвместни заседания на
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Дата на приемане

25.4.2017

Резултат от окончателното гласуване

+:
–:
0:

Членове, присъствали на
окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Cristian-Silviu
Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop
Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam
Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili,
Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra
Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard
Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche,
Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig,
Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser,
Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen
Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van
Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna
Záborská, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на
окончателното гласуване

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Francesc
Gambús, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine
Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan,
Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2),
присъствали на окончателното
гласуване

Georgi Pirinski
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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5.5.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Вим ван де Камп (*)
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА
Предложение на Комисията
Финансовият регламент установява принципите и процедурите, които трябва да се
прилагат при съставянето и изпълнението на бюджета на ЕС и при контрола на
фондовете на ЕС. С предлаганото преразглеждане Комисията цели постигането попрости и по-гъвкави правила, което следва да спомогне за оптимизирането на
разходите и въздействието на настоящата МФР, която изтича през 2020 г.
Преразглеждането включва значителни промени на общите финансови правила (първа
част от предложението) и съответни изменения на правилата за секторните фондове
(втора част). Също така в предложението се предвиждат изменения в редица
специфични разпоредби на основните актове на програмите на ЕС за финансиране и
по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове.
В областта на транспорта предложението въвежда подхода на „смесеното
финансиране“ в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и предвижда съответните
общи правила от Финансовия регламент (членове 2, 153 и 272). В предложението се
предвижда и увеличение на финансовия пакет за МСЕ – Транспорт, за да се осигури понататъшна подкрепа за проекти по TEN-T (член 272/16a, параграф 7). Освен това с
изменение на регламента относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се
RR\1127745BG.docx
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разширява обхватът на подкрепата за инвестиции в инфраструктура за устойчив
туризъм (член 264).
Механизмите за смесено финансиране на МСЕ имат за цел увеличаване на
ефективността на финансирането от ЕС за проекти от общ интерес в трансевропейските
мрежи чрез: i) привличане на допълнителни средства от частни инвеститори, ii)
привличане на публично финансиране чрез съчетание от безвъзмездни средства по
МСЕ или финансови инструменти/инструменти за споделяне на риска с финансиране
от институционални партньори и инвеститори, iii) подобряване на координацията при
изготвянето, финансирането и представянето на проекти и iv) даване на възможност за
по-гъвкаво подреждане на проектите във времето, например в зависимост от
финансовата готовност и зрялост на проектите.
Механизмите за смесено финансиране ще се изпълняват непряко от избрани от
Комисията институционални партньори, като например Европейската инвестиционна
банка или националните насърчителни банки (член 153). Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ могат да се финансират от финансовите пакети за безвъзмездни
средства и за финансовите инструменти. Те могат да подкрепят проекти чрез
безвъзмездни средства и финансови инструменти, например гаранции. Когато
механизъм за смесено финансиране използва финансови инструменти, споразуменията
и инвестициите трябва да спазват съответните правила по дял X, което се отнася също
така и за комбинирането с безвъзмездни средства (член 208, параграф 2), и изисква
предварителна оценка на механизма за смесено финансиране като цяло.
Предложението не променя приоритетите на МСЕ за допустимост на проектите,
подпомагани в рамките на операция за смесено финансиране. Те остават същите като в
действащия регламент и насоките за TEN-T. Освен това настоящото управление на
МСЕ се запазва, така че Координационният комитет за МСЕ да се използва за
консултация с държавите членки и в крайна сметка за получаване на тяхното одобрение
относно създаването на даден механизъм за смесено финансиране, както и относно
избора на проекти, които да се финансират чрез него. Съответните решения на
Комисията ще бъдат предавани на Парламента и на Съвета.
Позиция на докладчика
Докладчикът приветства предложението заради това, че то поставя на ясна основа
създаването на механизми за смесено финансиране и използването на операции за
смесено финансиране както в МСЕ, така и в основния финансов регламент. По този
начин се поставя акцент върху смесеното финансиране като нов инструмент за
финансиране от ЕС, който е достъпен както за органите, така и за инвеститорите в
държавите членки. Освен това то следва да им даде възможност да намерят най-добрия
начин за разработване и финансиране на проекти по TEN-T, като съчетават
финансовата помощ от ЕС със собствени ресурси. С оглед на необходимите огромни
инвестиции в транспортна инфраструктура и на ограничените публични бюджети на
държавите членки и на ЕС (което ще се усеща и през следващата МФР) създаването на
възможности за максимална гъвкавост при използването на наличните средства от ЕС и
мултиплицирането на тяхното въздействие чрез взаимодействие между публичните и
частните ресурси на всички равнища, доколкото това е възможно, са от решаващо
значение.
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Възможностите за смесено финансиране в транспорта все още трябва да бъдат
проучени на практика в рамките на действащия МСЕ, като се започне с работната
програма за 2018 г. и с оставащите дотогава около 1 милиард евро за безвъзмездно
финансиране по МСЕ. Последните проекти в транспорта, например на пристанището в
Кале, в обществения транспорт в Рига или програмата за Гаранция за екологосъобразен
морски транспорт, използващи комбинирана подкрепа от безвъзмездни средства по
МСЕ или дългови инструменти и финансиране (включително от ЕФСИ), разкриват
потенциала на гъвкавия механизъм за подкрепа. Предстоящите покани за представяне
на предложения за МСЕ през 2017 г. вече ще използват пилотно възможността за
засилена координация при представянето на проекти, макар това все още няма да става
под формата на механизъм за смесено финансиране. Особено желателно е смесеното
финансиране да стимулира проекти в областта на транспорта и мобилността, които
разширяват и увеличат мащаба на първоначални инвестиции в инфраструктура,
подкрепени от МСЕ.
На този фон механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да дадат възможност
безвъзмездни средства или финансови инструменти на ЕС да се комбинират с
институционално финансиране, например от ЕИБ и ЕФСИ, но също и да насърчават пошироко участие с вноски от националните бюджети или от частни инвеститори. Ето
защо докладчикът предлага да се изясни предвиденият обхват на комбинациите в
съображение 239 и член 2.
Необходима е гъвкавост на механизмите за смесено финансиране на МСЕ и поради
многообразието на предстоящите проекти по TEN-T и на потребностите в държавите
членки. Тъй като подборът (предварителният подбор) на допустимите проекти в
рамките на механизмите за смесено финансиране ще се извършва въз основа на
степента на тяхната (финансова) зрялост, е важно да се гарантира, че при
разглеждането на проектите се отчитат техните качествени достойнства и че
класирането не зависи основно от финансова им готовност или привлекателност.
Докладчикът предлага Комисията да установи необходимите критерии, за да се
гарантира прозрачен и балансиран процес на подбор на равнището на партньорите по
изпълнението (МСЕ – член 16a, параграф 6).
Транспортът може да е първият, който ще спечели от новата възможност за смесено
финансиране, поради голямото търсене на подкрепа за бъдещи проекти по TEN-T. С
увеличаването на инвестициите в енергийните и далекосъобщителните мрежи
(включително възможни взаимодействия с транспорта, например в инфраструктура за
алтернативно гориво или интелигентен транспорт), новите правила следва да улеснят
смесеното финансиране във всички сектори на МСЕ. Когато проекти от общ интерес
включват трети държави, използването на механизмите за смесено финансиране не
следва да се ограничава до транспорта, а да обхваща всички сектори на МСЕ.
Докладчикът предлага съответно изменение на член 16a, параграф 7 от Регламента за
МСЕ.
И накрая докладчикът напълно подкрепя увеличаването на финансовия пакет за МСЕ –
Транспорт на 80 – 95% (в сравнение с настоящите 80 – 85%) от вече разпределения
бюджет до 2020 г. Това следва да освободи така необходимите допълнителни ресурси
за подкрепа на проекти по TEN-T, които привлякоха неочаквано голям брой участници
във всички покани за представяне на предложения за МСЕ.
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ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети и
водещата комисията по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)
Основните бюджетни принципи
следва да бъдат запазени. Дерогациите
от тези основни принципи за
специфични области, като научните
изследвания, външните дейности и
структурните фондове, следва да бъдат
преразгледани и опростени, доколкото е
възможно, като се вземе предвид това
дали те продължават да са подходящи,
както и тяхната добавена стойност за
бюджета, и тежестта, която налагат на
заинтересованите страни.

(3)
Основните бюджетни принципи
следва да бъдат запазени. Дерогациите
от тези основни принципи за
специфични области, като научните
изследвания, външните дейности и
структурните фондове, следва да бъдат
преразгледани и опростени, доколкото е
възможно, като се вземе предвид това
дали те продължават да са подходящи,
както и тяхната добавена стойност за
бюджета, и тежестта, която налагат на
заинтересованите страни.
Структурните фондове следва да
могат да се използват в механизмите
за смесено финансиране, за да може
да се подкрепят проекти с висока
европейска добавена стойност в
областта на транспортната
инфраструктура във всички
категории региони, включително в
най-развитите региони и регионите в
преход.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 22
Текст, предложен от Комисията
(22) Името и местоположението на
получателя, както и сумата и
предназначението на средствата следва
да не се публикуват, ако това може да
застраши неприкосновеността на
получателя, защитен от Хартата на
основните права на Европейския съюз,
или би навредило на законните
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Изменение
(22) Името и местоположението на
получателя, както и сумата и
предназначението на средствата следва
да не се публикуват, когато е налице
доказан риск, че това публикуване би
могло да застраши неприкосновеността
на получателя, защитена от Хартата на
основните права на Европейския съюз,
416/649
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търговски интереси на получателя.

или би навредило на законните
търговски интереси на получателя.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 239
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, може да
бъде създаден механизъм или
механизми за смесено финансиране в
рамките на Механизма за свързване на
Европа (МСЕ). Тези механизми за
смесено финансиране следва да
финансират операции за смесено
финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа и/или
финансови инструменти по бюджета на
Съюза, включително комбинация от
капиталови и дългови финансови
инструменти по МСЕ, и финансиране от
групата на ЕИБ (включително
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) за
развитие или други финансови
институции, както и инвеститори.

(239) С цел да се повиши
ефективността на намесата, може да
бъде създаден механизъм или
механизми за смесено финансиране в
рамките на Механизма за свързване на
Европа (МСЕ). Тези механизми за
смесено финансиране следва да
финансират операции за смесено
финансиране, които съчетават
безвъзмездни форми на подкрепа (като
безвъзмездна подкрепа от
бюджетите на държавите членки,
безвъзмездни средства по линия на
МСЕ и европейските структурни и
инвестиционни фондове) и/или
финансови инструменти от бюджета на
Съюза, (включително комбинации от
капиталови и дългови финансови
инструменти по линия на МСЕ) с
финансиране от групата на ЕИБ
(включително финансиране от ЕИБ чрез
ЕФСИ), от национални насърчителни
банки, финансови институции за
развитие или други финансови
институции, както и от инвеститори,
включително частна финансова
подкрепа под формата на преки и
непреки финансови вноски (в това
число чрез публично-частни
партньорства).

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 240
Текст, предложен от Комисията
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(240) Механизмите за смесено
финансиране по МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори. Освен това
следва да гарантират, че подпомаганите
действия са икономически и финансово
осъществими.

(240) Механизмите за смесено
финансиране по МСЕ следва да засилят
мултиплициращия ефект от
изразходването на средствата на Съюза,
като привличат допълнителни ресурси
от частни инвеститори. Освен това
следва да гарантират, че подпомаганите
действия са икономически и финансово
осъществими и следва да допринасят
за постигането на целите на Съюза,
произтичащи от поетите
ангажименти на Парижката
конференция по въпросите на
климата (COP21), както и целите по
отношение на създаването на
работни места и трансграничната
свързаност. Когато за финансирането
на дейности се използват както МСЕ,
така и ЕФСИ, Сметната палата
следва да направи оценка с анализ на
приноса на тези дейности за
постигането на гореспоменатите
цели.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 240 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(240a) Финансирането на
гаранционния фонд на ЕИБ в рамките
на ЕФСИ се осигурява от бюджета на
Съюза. По тази причина ЕИБ следва
да може да се намесва систематично
с цел предоставяне на гаранция за
първа загуба при механизмите за
смесено финансиране за дейности,
които вече са подкрепени от
бюджета на Съюза (МСЕ, ЕФСИ и
др.), за да се позволи и улесни
постигането на допълняемост и
участието на частни съинвеститори
в контекста на механизмите за
смесено финансиране в рамките на
МСЕ.
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 241
Текст, предложен от Комисията
(241) С цел да се подкрепи
изпълнението на проектите с найголяма добавена стойност за
трансевропейската транспортна
мрежа по отношение на коридорите
на основната мрежа,
трансграничните проекти и
проектите по други секции от
основната мрежа, е необходимо да се
даде възможност за гъвкавост в
използването на многогодишната
работна програма, като се позволи да
се достигне до 95 % от отпуснатите
бюджетни ресурси, посочени в
Регламент (ЕС) № 1316/2013.

Изменение
заличава се

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 241 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241a) За да се продължи
изпълнението на проекти за
завършване на трансевропейската
транспортна мрежа е необходимо
сумите за транспортния сектор в
следващата МФР да бъдат не помалко от 2,5%.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 241 б (ново)
Текст, предложен от Комисията
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(241б) Управлението на механизмите
за смесено финансиране следва да се
основава на предварителна оценка в
съответствие с Финансовия
регламент и да отчита опита от
изпълнението на „Поканата за
смесено финансиране“ на МСЕ,
спомената в многогодишната
работна програма за МСЕ от 2017 г.1a,
публикувана на 20 януари 2017 г.
Механизмите за смесено финансиране
на МСЕ следва да се установяват в
многогодишните и/или годишните
работни програми, приети по силата
на членове 17 и 25 от Регламент (ЕС)
№ 1316/2013 на Европейския
парламент и на Съвета1б. Комисията
следва да гарантира прозрачно и
своевременно докладване на
Европейския парламент и на Съвета
относно изпълнението на всеки един
от механизмите за смесено
финансиране.
________________
Решение за изпълнение на
Комисията от 20 януари 2017 г. за
изменение на Решение за изпълнение
на Комисията C(2014)1921 за
установяване на многогодишна
работна програма за 2014 – 2020 г. за
финансова помощ в областта на
Механизма за свързване на Европа
(МСЕ) – Транспортен сектор
C(2017)0164.
1a

1б

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на
Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2013 г. за създаване на
Механизъм за свързване на Европа, за
изменение на Регламент (ЕС) №
913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010,
текст от значение за ЕИП (OB L 348,
20.12.2013 г., стр. 129 – 171).
Изменение 9
Предложение за регламент
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Съображение 241 в (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241в) Целта на механизмите за
смесено финансиране на МСЕ е да се
улесни и рационализира
кандидатстването, като се въведе
едно заявление за всички форми на
подкрепа, включително за
безвъзмездни средства от Съюза по
МСЕ и за финансиране от частния
сектор. Механизмите за смесено
финансиране следва да се стремят да
оптимизират процеса на
кандидатстване за организаторите
на проекти чрез предоставяне на
единен процес на оценка от
техническа и финансова гледна
точка.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 241 г (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241г) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
увеличат гъвкавостта по отношение
на сроковете за представяне на
проекти чрез опростяване и
рационализиране на процеса на
идентифициране и финансиране на
проектите. Също така те следва да
увеличат ангажираността и
съпричастността на участващите
финансови институции и да намалят
риска проекти, за които са
отпуснати безвъзмездни средства, да
не могат да бъдат приключени
финансово и следователно да не
могат да получат плащания.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 241 д (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(241д) Механизмите за смесено
финансиране на МСЕ следва да
доведат до по-добра координация,
обмен на информация и
сътрудничество между държавите
членки, Комисията, ЕИБ,
националните насърчителни банки и
частните инвеститори, с цел
генериране и подпомагане на стабилен
приток от проекти, които
преследват целите на политиката на
МСЕ.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
„операция за смесено
финансиране“ означава действие,
извършвано в рамките на механизъм за
смесено финансиране, който съчетава
форми на неподлежаща на връщане
подкрепа и/или финансови инструменти
от бюджета на ЕС с финансови
инструменти от областта на развитието
или от други публични финансови
институции, както и от търговски
финансови институции и инвеститори.
Операциите за смесено финансиране
могат да включват подготвително
действие, водещо до потенциални
инвестиции от финансови институции;

6.
„операция за смесено
финансиране“ означава действие,
извършвано в рамките на механизъм за
смесено финансиране, който съчетава
форми на неподлежаща на връщане
подкрепа и/или финансови инструменти
от бюджета на ЕС с финансови
инструменти от областта на развитието
или от други публични финансови
институции, както и от търговски
финансови институции и инвеститори,
независимо от правилото в член 201,
параграф 4, съгласно което
изпълнението на бюджета на Съюза
може да се възлага единствено на
публичноправни органи или органи със
задължение за обществена услуга.
Операциите за смесено финансиране
могат да включват подготвително
действие, водещо до потенциални
инвестиции от финансови институции;

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
„механизъм за смесено
финансиране“ означава механизъм,
създаден като рамка за сътрудничество
между Комисията и финансови
институции в областта на развитието
или други публични финансови
институции, както и търговски
финансови институции и инвеститори,
който има за цел постигането на
определени приоритетни цели и
политики на Съюза при използването на
операции за смесено финансиране и
други индивидуални действия;

7.
„механизъм за смесено
финансиране“ означава механизъм,
създаден като рамка за сътрудничество
между Комисията и финансови
институции в областта на развитието
или други публични финансови
институции, както и търговски
финансови институции и инвеститори,
който има за цел постигането на
определени приоритетни цели и
политики на Съюза при използването на
операции за смесено финансиране и
други индивидуални действия, без това
да води до приватизиране на печалби
или социализиране на загуби,
независимо от правилото в член 201,
параграф 4, съгласно което
изпълнението на бюджета на Съюза
може да се възлага единствено на
публичноправни органи или органи със
задължение за обществена услуга;

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 15 – параграф 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1
В член 15, параграф 1 се създава
следната буква:
„ба) допринасят за свеждане до
минимум на външните разходи,
включително на разходите,
причинени от изменението на
климата и аварии;“

Изменение 15
Предложение за регламент
RR\1127745BG.docx
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Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Общият размер на вноската от
бюджета на Съюза за механизмите за
смесено финансиране на МСЕ не може
да надвишава 10 % от общия финансов
пакет на МСЕ, посочен в член 5,
параграф 1.

3.
Сумата на общия размер на
вноската от бюджета на Съюза за
механизмите за смесено финансиране на
МСЕ и финансовите инструменти,
посочени в член 14, параграф 2, не
може да надвишава 10% от общия
финансов пакет на МСЕ, посочен в член
5, параграф 1.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 3 – алинея 1а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Ако десетте процента от общия
финансов пакет на МСЕ, посочен в
член 5, параграф 1, не се използват
изцяло за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ и/или
финансовите инструменти,
оставащата част от сумата се
предоставя и преразпределя за
общите финансови пакети на МСЕ,
посочени в член 5, параграф 1.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства, трябва да отговаря на

4.
Подкрепата, осигурена по линия
на механизма за смесено финансиране
на МСЕ под формата на безвъзмездни
средства и финансови инструменти,
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критериите за допустимост и условията
за финансова помощ, посочени в член 7.
Размерът на финансовата помощ, която
ще бъде предоставена за операции за
смесено финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС.

отговаря на критериите за допустимост
и условията за финансова помощ,
посочени в член 7. Размерът на
финансовата помощ, която ще бъде
предоставена за операции за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ
на разходите и ползите, наличието на
ресурси в бюджета на Съюза и
необходимостта от максимално
засилване на „ефекта на лоста“,
предизвикан посредством
финансирането от ЕС. Одобрените
безвъзмездни средства не надвишават
процентите на финансиране,
определени в член 10.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 а – параграф 4 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
Комисията, в сътрудничество
с ЕИБ, проучва възможността ЕИБ
систематично да предоставя
гаранции за първа загуба при
механизмите за смесено финансиране
в рамките на МСЕ, за да се позволи и
улесни допълняемостта и участието
на частни съинвеститори в
транспортния сектор.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 5
Текст, предложен от Комисията
5.
Съюзът, всяка държава членка и
други инвеститори могат да правят
RR\1127745BG.docx

Изменение
5.
Съюзът, всяка държава членка и
други инвеститори могат да правят
425/649
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вноски за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ, при условие че
Комисията даде съгласие за уточняване
на критериите за допустимост на
операциите за смесено финансиране
и/или уточняване на инвестиционната
стратегия на механизма, което може да
бъде необходимо поради
допълнителната вноска. Тези
допълнителни ресурси се изпълняват от
Комисията в съответствие с параграф 2.

вноски за механизмите за смесено
финансиране на МСЕ, при условие че
Комисията даде съгласие за
спецификациите на критериите за
допустимост на операциите за смесено
финансиране и/или инвестиционната
стратегия на механизма, което може да
бъде необходимо поради
допълнителната вноска и за да се
изпълнят изискванията на
настоящия регламент при
изпълнението на проекти от общ
интерес. Тези допълнителни ресурси се
изпълняват от Комисията в съответствие
с параграф 2.
Комисията приема делегирани актове
в съответствие с член 26 за
допълнение на настоящия регламент,
като определя подробни правила и
условия за спецификациите, посочени
в първата алинея, които могат да са
необходими за вноските от
държавите членки или от други
инвеститори.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

‘6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост и са насочени към
постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
между държавите членки. Те трябва:“

‘6.
Операциите за смесено
финансиране, подкрепяни чрез
механизъм за смесено финансиране на
МСЕ, се подбират въз основа на
принципа на зрялост въз основа на
минимален набор от критерии.
Комисията приема делегирани актове
в съответствие с член 26 за
определяне на тези критерии и се
стреми към постигането на секторна
диверсификация в съответствие с
членове 3 и 4 и на географски баланс
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между държавите членки. Те:

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 7
Текст, предложен от Комисията
‘7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ —
Транспорт, ако тези действия са
необходими за изпълнението на проект
от общ интерес.“

Изменение
‘7.
Операциите за смесено
финансиране в трети държави могат да
бъдат подкрепени чрез механизъм за
смесено финансиране на МСЕ, ако тези
действия са необходими за
изпълнението на проект от общ
интерес.“

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 17 – параграф 3 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията
2.
В член 17, параграф 3 втората
алинея се заменя със следното:

Изменение
заличава се

„Размерът на финансовия пакет е в
рамките на интервала от 80 % до 95
% от бюджетните средства,
посочени в член 5, параграф 1, буква
а).“
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
21.11.2016

Становище, изказано от
Дата на обявяване в заседание

TRAN
21.11.2016

Асоциирани комисии – Дата на
обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Wim van de Camp
8.11.2016

Член 55 ‒ Съвместни заседания на
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Разглеждане в комисия

27.2.2017

Дата на приемане

4.5.2017

Резултат от окончателното гласуване

+:
–:
0:

Членове, присъствали на
окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao
Barandica, Deirdre Clune, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail
Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen,
Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg
Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore
Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini,
Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van
Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz
Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на
окончателното гласуване

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Karoline
Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández
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27.4.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013,
(ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) №
283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение №
541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Констанце Крел
(*)

Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността
КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото законодателно предложение, така нареченото предложение „Омнибус“,
представлява пакет от изменени регламенти, представен като част от междинния
преглед/междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) за
периода 2014 – 2020 г. Предложението изменя, inter alia, Финансовия регламент, както
и фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) и Европейския социален
фонд (ЕСФ).
Предложението обръща внимание на много от безпокойствата, изразени от членове на
Европейския парламент, включително опасенията във връзка с опростяването на
прилагането на политиката на сближаване.
В раздела на предложението, посветен на изключителната компетентност на комисията
по регионално развитие (REGI), докладчикът разглежда въпроси като опростените
варианти за разходите, дребномащабната инфраструктура, полезните взаимодействия
между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), както и между ЕСИ фондовете и
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).
Опростяването винаги е било на първите места в програмата на Европейския
парламент. Значителна част от настоящото законодателно предложение е посветена на
тази цел. Насърчаването на опростени варианти за разходите (ОВР) попада в тази
област. С него се обръща внимание на безпокойството, изразено от много бенефициери,
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а именно да се сведе до минимум административната тежест, свързана с използването
на ЕСИ фондовете. В тази област докладчикът счита за важно да се намери равновесие
между стимулирането на тези заинтересовани лица, които са готови да използват ОВР,
без да се санкционират другите, които все още не са готови.
В духа на постигането на опростяване и гъвкавост докладчикът желае да се запази
позоваването на дребномащабна инфраструктура в регламента за ЕФРР, като
същевременно се увеличат таваните за предоставянето на подкрепа за нея.
Кризата с миграцията в момента продължава да представлява значително
предизвикателство за Европейския съюз. От гледна точка на политиките, тя също така
оказа влияние върху политиката на сближаване, която трябваше да се адаптира към
това ново предизвикателство чрез препрограмиране. Поради това с настоящото
законодателно предложение са предложени промени в Регламента за ЕФРР и РОР с цел
да се улесни интегрирането на мигрантите и бежанците. Докладчикът силно приветства
тези промени. В допълнение към тях докладчикът подчертава необходимостта от
координация и полезни взаимодействия между ЕСИ фондовете и вече съществуващите
инструменти на ЕС в областта на миграцията и убежището.
Законодателното предложение също така обръща внимание на връзката между ЕСИ
фондовете и ЕФСИ. Докладчикът счита, че най-добрият път напред ще бъде
Европейската комисия да представи – извън предложението „Омнибус“ – отделно
предложение, което да обърне внимание на връзката между ЕСИ фондовете и ЕФСИ.
На настоящия етап ЕСИ фондовете и ЕФСИ представляват различни регулаторни
рамки и имат различна логика на финансиране. Докладчикът приветства
междувременното провеждане на задълбочено обсъждане относно връзката между ЕСИ
фондовете и ЕФСИ, предвид времевите ограничения, пред които е изправена
комисията. Докладчикът разбира напълно важността на този въпрос и желае да даде
задоволително решение за бенефициерите и за бъдещето на политиката на сближаване.
ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по регионално развитие приканва водещите комисии – комисията по
бюджети и комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 14
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Принципът на откритост,
заложен в член 15 от ДФЕС, който
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито,
предполага в областта на изпълнението
на бюджета гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел

(14) Принципът на откритост,
заложен в член 15 от ДФЕС, който
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито,
предполага в областта на изпълнението
на бюджета гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел
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Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза и укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза. Тези цели следва
да бъдат постигнати посредством
публикуването, за предпочитане чрез
използване на модерни средства за
комуникация, на съответната
информация относно всички получатели
на средства на Съюза, при което се
вземат предвид законните интереси на
всички получатели по отношение на
поверителността и сигурността и, когато
става въпрос за физически лица, правото
им на неприкосновеност на личния
живот и защита на личните им данни.
Поради това институциите следва да
прилагат избирателен подход при
публикуването на информация, в
съответствие с принципа на
пропорционалност. Решенията за
публикуване следва да се основават на
подходящи критерии, за да се
предостави значима информация.

Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза и укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза. Комуникацията
следва да бъде насочена в по-голяма
степен към получателите, да се
стреми към увеличаване на
видимостта за гражданите, като
същевременно гарантира чрез ясно
определени мерки, че посланията се
получават от бенефициерите. Тези
цели следва да бъдат постигнати
посредством публикуването, за
предпочитане чрез използване на
модерни средства за комуникация, на
съответната информация относно
всички получатели на средства на
Съюза, при което се вземат предвид
законните интереси на всички
получатели по отношение на
поверителността и сигурността и, когато
става въпрос за физически лица, правото
им на неприкосновеност на личния
живот и защита на личните им данни.
Поради това институциите следва да
прилагат избирателен подход при
публикуването на информация, в
съответствие с принципа на
пропорционалност. Решенията за
публикуване следва да се основават на
подходящи критерии, за да се
предостави значима информация.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 24
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) С цел по-голяма яснота и
прозрачност на данните за финансовите
инструменти, прилагани при пряко и
непряко изпълнение, подходящо е
всички отчетни изисквания да се слеят в

(24) С цел по-голяма яснота и
прозрачност на данните за финансовите
инструменти, прилагани при пряко и
непряко изпълнение, подходящо е
всички отчетни изисквания да се слеят в
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един работен документ, приложен към
проекта за бюджет.

един работен документ, приложен към
проектобюджета, който да се
използва за отделна оценка на
изпълнението и оценка на приноса за
политиката на сближаване на ЕС.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 59
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59) Важно е също така да се избегне
получателите на средства от ЕС да
бъдат одитирани няколко пъти от
различни органи за използването на тези
средства. Поради това е необходимо да
се предвиди възможността да разчита на
одити, които вече са извършени от
независими одитори, при условие че те
се основават на международно приети
стандарти, предоставят достатъчна
увереност, били са извършени за
финансовите отчети и докладите
относно използването на финансовата
вноска на Съюза. Тези одити следва да
представляват основата за общото ниво
на увереност за използването на
средствата на ЕС.

(59) Важно е също така да се избегне
получателите на средства от ЕС да
бъдат одитирани няколко пъти от
различни органи на държавите членки
и на Съюза за използването на тези
средства. Поради това е необходимо да
се предвиди възможността да се разчита
на одити, които вече са извършени от
независими одитори, при условие че те
се основават на международно приети
стандарти, предоставят достатъчна
увереност, били са извършени за
финансовите отчети и докладите
относно използването на финансовата
вноска на Съюза. Тези одити следва да
представляват основата за общото ниво
на увереност за използването на
средствата на ЕС.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 60
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60) Важно е да се даде възможност
на държавите членки да изискат
средствата, предоставени им при
споделено изпълнение, да бъдат
прехвърлени на равнището на Съюза и
да се изпълняват от Комисията при
пряко или непряко изпълнение, когато
е възможно в полза на съответната
RR\1127745BG.docx
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държава членка. Това ще оптимизира
използването на тези ресурси и на
инструментите, създадени съгласно
настоящия регламент или съгласно
регламенти, специфични за сектора,
включително Регламента за ЕФСИ,
към които държавите членки ще
поискат ресурсите да бъдат
прехвърлени. С цел да се гарантира
ефективното прилагане на тези
инструменти, необходимо е да се
предвиди, че когато се прехвърлят
ресурси към инструменти, създадени
съгласно настоящия регламент или
съгласно регламенти, специфични за
сектора, включително Регламента за
ЕФСИ, разпоредбите на тези
регламенти се прилагат.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 88
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88) Напредъкът към електронен
обмен на информация и електронно
подаване на документи, които
представляват основна мярка за
опростяване, следва да бъде съпътстван
от ясни условия за приемане на
системите, които ще се използват, за да
се създаде надеждна от правна гледна
точка среда, като същевременно се
запази гъвкавостта в управлението на
средствата на Съюза за участниците,
получателите и разпоредителите с
бюджетни кредити, както е посочено в
настоящия регламент.

(88) Напредъкът към електронен
обмен на информация и електронно
подаване на документи, включително
по целесъобразност електронни
обществени поръчки, които
представляват основна мярка за
опростяване, следва да бъде съпътстван
от ясни условия за приемане на
системите, които ще се използват, за да
се създаде надеждна от правна гледна
точка среда, като същевременно се
запази гъвкавостта в управлението на
средствата на Съюза за участниците,
получателите и разпоредителите с
бюджетни кредити, както е посочено в
настоящия регламент.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 108
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин. Във
връзка с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори.

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин, като
същевременно се намалява
административната тежест за
получателите на финансиране от ЕС
и за управляващите органи. Във връзка
с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 125
Текст, предложен от Комисията
(125) За да се опростят процедурите и
да се подобри четивността на
разпоредбите на настоящия регламент,
свързани със съдържанието на
заявлението за отпускане на
безвъзмездни средства, на поканата за
представяне на предложения и на
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства, трябва да бъдат
опростени и рационализирани.

Изменение
(125) За да се опростят процедурите и
да се подобри четивността на
разпоредбите на настоящия регламент,
свързани със съдържанието на
заявлението за отпускане на
безвъзмездни средства, на поканата за
представяне на предложения и на
споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства, те следва да
бъдат опростени и рационализирани,
по-специално с оглед на
насърчаването на публично-частни
партньорства и постигането на
полезно взаимодействие чрез
съчетаване с други източници на
финансиране от ЕС и частни
инвестиции.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 136
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(136) През последните години Съюзът
все повече използва финансови
инструменти, които позволяват поголям лостов ефект от бюджета на ЕС,
но в същото време носят финансов риск
за този бюджет. Сред тези финансови
инструменти са не само финансовите
инструменти, които вече са обхванати
от Финансовия регламент, а също и
други инструменти, като например
бюджетните гаранции и финансовата
помощ, които досега са били
регламентирани само от правилата,
установени в съответните основни
актове. Важно е да установи обща
рамка, за да се гарантира хомогенността
на принципите, приложими към този
набор от инструменти, и да се
прегрупират в нов дял, който включва
раздели относно бюджетните гаранции
и относно финансовата помощ за
държави членки или трети страни, в
допълнение към съществуващите
правила, приложими за финансовите
инструменти.

(136) През последните години Съюзът
все повече използва финансови
инструменти, които следва да
позволяват по-голям лостов ефект от
бюджета на ЕС, но в същото време
носят финансов риск за този бюджет.
Сред тези финансови инструменти са не
само финансовите инструменти, които
вече са обхванати от Финансовия
регламент, а също и други инструменти,
като например бюджетните гаранции и
финансовата помощ, които досега са
били уредени само от правилата,
установени в съответните основни
актове. Важно е да се установи обща
рамка, за да се гарантира хомогенността
на принципите, приложими към този
набор от инструменти, и да се
прегрупират в нов дял, който включва
раздели относно бюджетните гаранции
и относно финансовата помощ за
държави членки или трети страни, в
допълнение към съществуващите
правила, приложими за финансовите
инструменти.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 137
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(137) Финансовите инструменти могат
да имат голямо значение за увеличаване
на ефекта от средствата на Съюза,
когато тези средства са обединени с
други средства и включват ефект на
лоста. Финансовите инструменти следва
да бъдат прилагани само ако няма риск
от изкривяване на пазара или
несъответствие с правилата за
държавната помощ.

(137) Финансовите инструменти могат
да имат голямо значение за увеличаване
на ефекта от средствата на Съюза,
когато тези средства имат полезни
взаимодействия с други средства и
включват ефект на лоста. Финансовите
инструменти следва да бъдат прилагани
само ако няма риск от замяна на
съществуващо публично или частно
финансиране, нарушаване на пазара
или несъответствие с правилата за
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държавната помощ.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 138
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(138) В рамките на годишните
бюджетни кредити, разрешени от
Европейския парламент и Съвета за
дадена програма, финансовите
инструменти следва да се използват въз
основа на предварителна оценка, която
доказва, че те са ефективни за
постигането на целите на политиката на
Съюза.

(138) В рамките на годишните
бюджетни кредити, разрешени от
Европейския парламент и Съвета за
дадена програма, финансовите
инструменти следва да се използват въз
основа на предварителна оценка, която
доказва, че те са ефективни за
постигането на целите на политиката на
Съюза, включително за постигането
на тематичните цели на
политиката на сближаване на ЕС.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 144
Текст, предложен от Комисията
(144) Следва да се поясни, че когато
финансовите инструменти се съчетават
с други форми на подкрепа от бюджета
на Съюза, следва да се прилагат
правилата относно финансовите
инструменти. Тези правила следва да
бъдат допълнени, когато е необходимо,
от специфични изисквания,
произтичащи от законодателството
в конкретните сектори.

Изменение
(144) Следва да се поясни, че когато
финансовите инструменти се съчетават
с други форми на подкрепа от бюджета
на Съюза, следва да се прилагат
правилата, произтичащи от
законодателството в конкретните
сектори. Тези правила следва да бъдат
допълнени, когато е необходимо, от
специфични изисквания във връзка с
финансовите инструменти.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 147
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(147) ЕС неотдавна стартира важни
инициативи въз основа на бюджетните
гаранции, като например Европейския
фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) или Европейския фонд за
устойчиво развитие (ЕФУР).
Характеристиките на тези инструменти
са, че те създават условни пасиви за
Съюза и осигуряват обезпечаване на
средства за предоставянето на ликвиден
резерв, който позволява на бюджета да
отговори по подходящ начин на
задълженията за плащане, които могат
да възникнат в резултат на тези условни
задължения. С цел да се гарантира
кредитният рейтинг на Съюза и
следователно способността му да
предоставя ефективно финансиране, от
съществено значение е разрешаването,
предоставянето и мониторингът на
условните пасиви да следват ясен набор
от правила, които следва да се прилагат
за всички бюджетни гаранции.

(147) ЕС неотдавна стартира важни
инициативи въз основа на бюджетните
гаранции, като например Европейския
фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) или Европейския фонд за
устойчиво развитие (ЕФУР).
Характеристиките на тези инструменти
са, че те следва да създават условни
пасиви за Съюза и да осигуряват
обезпечаване на средства за
предоставянето на ликвиден резерв,
който позволява на бюджета да
отговори по подходящ начин на
задълженията за плащане, които могат
да възникнат в резултат на тези условни
пасиви. С цел да се гарантира
кредитният рейтинг на Съюза и
следователно способността му да
предоставя ефективно финансиране, от
съществено значение е разрешаването,
предоставянето и мониторингът на
условните пасиви да следват ясен набор
от правила, които следва да се прилагат
за всички бюджетни гаранции.

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 171
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(171) С цел да се улеснят
инвестициите в инфраструктура за
културен и устойчив туризъм, без да се
засяга пълното прилагане на
законодателството на ЕС в областта на
околната среда, по-специално
Директивата за стратегическа оценка на
околната среда и оценка за
въздействието върху околната среда, по
целесъобразност, следва да бъдат
премахнати определени ограничения
по отношение на обхвата на подкрепа

(171) Инвестициите в дребномащабна
инфраструктура за културен и устойчив
туризъм следва да бъдат запазени, без
да се засяга пълното прилагане на
законодателството на ЕС в областта на
околната среда, по-специално
Директивата за стратегическа оценка на
околната среда и оценка за
въздействието върху околната среда, по
целесъобразност. В обосновани случаи
обхватът на подкрепа за тези
инвестиции би могъл да бъде разширен.
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за тези инвестиции.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 172
Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се отговори на
предизвикателствата, породени от
увеличаващия се приток на мигранти и
бежанци, целите, за които ЕФРР може
да допринесе в подкрепа на мигрантите
и бежанците, следва да бъдат
формулирани.

(172) С цел да се отговори на
предизвикателствата, породени от
увеличаващия се приток на мигранти и
бежанци, целите, за които ЕФРР може
да допринесе в подкрепа на мигрантите
и бежанците, ползващи се с
международна закрила, следва да
бъдат формулирани. Този принос може
да бъде ефективен, по-специално в
държавите, които са особено
изложени на миграционни потоци,
ако е съпътстван от действително
прилагане в цяла Европа на принципа
на солидарност и следователно от
действия, насочени към справедливо
разпределяне на тежестта.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 172 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(172a) Хоризонталните принципи,
т.е. участието в партньорства,
устойчивото развитие, равенството
между половете и недопускането на
дискриминация, създават важен
принос за ефективното прилагане на
ЕСИ фондовете и следва да запазят
водещата си роля за всякакви видове
инвестиции, свързани с бюджета на
Съюза, в т.ч. финансови инструменти
и ЕФСИ.
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Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 176
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(176) С оглед на максимизирането на
взаимодействието между всички
фондове на Съюза за справяне с
предизвикателствата на миграцията и
убежището по ефективен начин, следва
да се гарантира, че, когато тематичните
цели са превърнати в приоритети в
правилата за отделните фондове, тези
приоритети обхващат подходящото
използване на всеки фонд за тези
области.

(176) С оглед на максимизирането на
взаимодействието между всички
фондове на Съюза за справяне с
предизвикателствата на миграцията и
убежището по ефективен начин, следва
да се гарантира, че, когато тематичните
цели са превърнати в приоритети в
правилата за отделните фондове, тези
приоритети обхващат подходящото
използване на всеки фонд за тези
области. По целесъобразност е
препоръчителна координацията с
фонд „Убежище, миграция и
интеграция“.

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 178
Текст, предложен от Комисията
(178) С оглед на оптимизиране на
използването на финансовите
ресурси, разпределени на държавите
членки по линия на политиката на
сближаване, е необходимо да се
позволи на държавите членки да
прехвърлят средства от ЕСИ
фондовете към инструменти,
създадени съгласно Финансовия
регламент или съгласно секторни
регламенти.

Изменение
заличава се

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 184
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

(184) С приемането на Регламент
(ЕС) № 2015/1017 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г.
за Европейския фонд за стратегически
инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти —
Европейският фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ) — целта беше да
се даде възможност на държавите
членки да използват ЕСИ фондовете, за
да участват във финансирането на
допустими проекти, които са
подкрепени с гаранцията на ЕС,
обхваната от ЕФСИ. Следва да се
въведе специална разпоредба,
определяща реда и условията за подобро взаимодействие и взаимно
допълване, които ще улеснят
възможността за съчетаване на
европейските структурни и
инвестиционни фондове с финансовите
продукти на ЕИБ в рамките на
гаранцията на Съюза по ЕФСИ.

(184) Регламент (ЕС) 2015/1017 на
Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти –
Европейският фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ) – предостави
възможност на държавите членки да
използват ЕСИ фондовете, за да
участват във финансирането на
допустими проекти, в които самата
ЕИБ инвестира или в които са
инвестирани средства чрез ЕИФ с
подкрепата на гаранцията на ЕС, при
условие че тези проекти отговарят
на критериите за допустимост и на
целите и принципите съгласно
правната рамка на съответните
инструменти и на ЕФСИ. Следва да се
въведе специална разпоредба,
определяща реда и условията за подобро взаимодействие и взаимно
допълване, които ще улеснят
възможността за съчетаване на
европейските структурни и
инвестиционни фондове с финансовите
продукти на ЕИБ в рамките на
гаранцията на Съюза по ЕФСИ.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 185 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(185a) Тъй като финансовите
инструменти са възстановими,
процедурите за тяхното управление
трябва да бъдат съразмерни.
Финансовият посредник следва да
извърши предварителна проверка на
допустимостта на бенефициера и
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неговия проект в съответствие с
условията, свързани с въпросния
финансов инструмент.

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 188
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(188) С цел да се създадат стимули за
частните инвеститори да съинвестират в
проекти на публичната политика, следва
да се въведе понятието за
диференцирано третиране на
инвеститорите, което позволява при
определени условия европейските
структурни и инвестиционни фондове
да бъдат подчинени на частен
инвеститор и финансовите продукти на
ЕИБ на гаранцията на ЕС в рамките на
ЕФСИ. В същото време следва да се
определят условията за прилагане на
подобно диференцирано третиране
при изпълнението на европейските
структурни и инвестиционни
фондове.

(188) С цел да се създадат стимули за
частните инвеститори да съинвестират в
проекти на публичната политика, следва
да се въведе понятието за
диференцирано третиране на
инвеститорите, работещи съгласно
принципа на инвеститор в условията
на пазарна икономика, което дава
възможността европейските
структурни и инвестиционни фондове
да възприемат различни позиции по
отношение на даден частен инвеститор
и финансовите продукти на ЕИБ на
гаранцията на ЕС в рамките на ЕФСИ.

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 199
Текст, предложен от Комисията
(199) С цел да се гарантира широкото
прилагане на опростените варианти за
разходите, следва да се определи
задължително използване на
стандартни таблици на единичните
разходи, еднократни суми или единни
ставки за операциите под определен
праг за ЕФРР и ЕСФ. В същото време
следва да се въведе използването на
проектобюджетите като допълнителен
метод за определяне на опростените
PE601.115v02-00
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Изменение
(199) С цел да се гарантира широкото
прилагане на опростените варианти за
разходите, следва да се определи
използването на стандартни таблици на
единичните разходи, еднократни суми
или единни ставки за операциите под
определен праг за ЕФРР и ЕСФ. В
същото време следва да се въведе
използването на проектобюджетите като
допълнителен метод за определяне на
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разходи.

опростените разходи.

Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 199 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(199a) Съгласно препоръките в
съображение 10 от Регламент (ЕС)
№ 1296/2013 и в съответствие с член
176 от настоящия регламент
държавите членки следва все почесто да използват опростените
варианти за разходите, както и
финансирането чрез еднократни
суми, за да се намали
административната тежест и да се
опростят правилата, които уреждат
разпределението на средствата.

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 200
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(200) С цел да се улесни по-ранното и
по-целенасоченото прилагане на
опростените варианти за разходите,
правомощието да приема актове в
съответствие с член 290 от Договора за
функционирането на Европейския съюз
следва да бъде делегирано на Комисията
във връзка с определянето на
стандартните таблици за единичните
разходи или финансирането с единна
ставка, коректния, справедлив и
проверим метод, на която те могат да
бъдат определени, и финансирането въз
основа на изпълнението на условията,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението и постигането
на целите на програмите, а не въз
основа на разходите. От особена
важност е по време на подготвителната

(200) С цел да се улесни по-ранното и
по-целенасоченото прилагане на
опростените варианти за разходите,
правомощието да приема актове,
допълващи настоящия регламент, в
съответствие с член 290 от Договора за
функционирането на Европейския съюз
следва да бъде делегирано на Комисията
във връзка с определянето на
диференцираното третиране на
инвеститорите и условията за
неговото прилагане, определянето на
стандартните таблици за единичните
разходи или финансирането с единна
ставка, коректния, справедлив и
проверим метод, на който те могат да
бъдат определени, и финансирането въз
основа на изпълнението на условията,
свързани с осъществяването на
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си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително
на експертно равнище, и тези
консултации да бъдат проведени в
съответствие с принципите, залегнали в
Междуинституционалното
споразумение за по-добро
законотворчество от 13 април 2016 г.
По-специално, с цел осигуряване на
равно участие при подготовката на
делегираните актове, Европейският
парламент и Съветът получават всички
документи едновременно с експертите
на държавите членки, като техните
експерти получават систематично
достъп до заседанията на експертните
групи на Комисията, занимаващи се с
подготовката на делегираните актове.

напредък в изпълнението и постигането
на целите на програмите, а не въз
основа на разходите. От особена
важност е по време на подготвителната
си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително
на експертно равнище, и тези
консултации да бъдат проведени в
съответствие с принципите, залегнали в
Междуинституционалното
споразумение от 13 април 2016 г. за подобро законотворчество. По-специално,
с цел осигуряване на равно участие при
подготовката на делегираните актове,
Европейският парламент и Съветът
получават всички документи
едновременно с експертите на
държавите членки, като техните
експерти получават систематично
достъп до заседанията на експертните
групи на Комисията, занимаващи се с
подготовката на делегираните актове.

Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 208
Текст, предложен от Комисията
(208) Отговорностите на
управляващите органи във връзка с
проверката на разходите, когато се
използват опростени варианти за
разходите, следва да бъдат определени
по-подробно.

Изменение
(208) Отговорностите на
управляващите органи във връзка с
проверката на разходите, когато се
използват опростени варианти за
разходите, следва да бъдат определени
по-подробно, включително
възможността управляващите
органи да удължат преходния период
до приключването на програмата.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията
б)
напредъкът по отношение на
постигането на целите се следи
посредством показатели за качеството
на изпълнението;

Изменение
б)
напредъкът по отношение на
постигането на целите се следи
посредством показатели за качеството
на изпълнението, насочени специално
към последващото въздействие,
резултатите и европейската
добавена стойност;

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Когато бюджетът се изпълнява
под режим споделено изпълнение,
Комисията и държавите членки спазват
принципите на добро финансово
управление, прозрачност и недопускане
на дискриминация и осигуряват
видимост на дейността на Съюза. За
тази цел Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения
за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби.

1.
Когато бюджетът се изпълнява в
режим на споделено изпълнение, тези
задачи се изпълняват от държавите
членки и от Комисията. Комисията и
държавите членки спазват принципите
на добро финансово управление,
прозрачност и недопускане на
дискриминация и осигуряват видимост
на дейността на Съюза. За тази цел
Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения
за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.
Средствата, отпуснати на
държавите членки при споделено
изпълнение, могат да се използват също
в комбинация с операции и

9.
Средствата, отпуснати на
държавите членки при споделено
изпълнение, могат, в съответствие със
специфичните за отделните сектори
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инструменти, осъществявани съгласно
Регламент (ЕС) 2015/1017 на
Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2015 г. за Европейския фонд за
стратегически инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти и за
изменение на регламенти (ЕС) №
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

правила, да се използват също в
комбинация с операции и инструменти,
осъществявани съгласно Регламент (ЕС)
2015/1017 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 юни 2015 г. за
Европейския фонд за стратегически
инвестиции, Европейския
консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския
портал за инвестиционни проекти и за
изменение на регламенти (ЕС) №
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 125
Текст, предложен от Комисията
Член 125

Изменение
заличава се

Прехвърляне на ресурси към
инструменти, създадени по силата на
настоящия регламент или на
специфични за отделните сектори
регламенти
Разпределените за държавите членки
ресурси в режим на споделено
изпълнение могат, по искане на
държавите членки, да бъдат
прехвърляни към инструменти,
създадени по силата на настоящия
регламент или на специфични за
отделните сектори регламенти.
Комисията изпълнява тези ресурси в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква а) или в), когато е възможно в
полза на съответната държава
членка. Овен това разпределените за
държавите членки ресурси в режим
на споделено изпълнение могат, по
искане на държавите членки, да
бъдат използвани за увеличаване на
капацитета за поемане на риск на
ЕФСИ. В такива случаи се прилагат
правилата за ЕФСИ.

PE601.115v02-00

BG

446/649

RR\1127745BG.docx

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 201 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Когато финансовите
инструменти се изпълняват чрез
споделено изпълнение с държавите
членки, се прилагат специфични за
отделните сектори правила, без да се
засягат разпоредбите на член 208,
параграф 2, алинея 2.

Изменение
3.
Когато финансовите
инструменти се изпълняват чрез
споделено изпълнение с държавите
членки, се прилагат специфични за
отделните сектори правила.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията
Когато финансовите инструменти са
комбинирани в едно споразумение с
допълнителна подкрепа от бюджета на
Съюза, включително безвъзмездни
средства, разпоредбите на настоящия
дял се прилагат за цялата мярка.
Докладването се извършва в
съответствие с член 242.

Изменение
Когато финансовите инструменти са
комбинирани в едно споразумение с
допълнителна подкрепа от бюджета на
Съюза, разпоредбите на настоящия дял
се прилагат за цялата мярка.
Докладването се извършва в
съответствие с член 242.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 2 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията
Когато за целите на изпълнението на
член 39 от Регламент (ЕС) №
1303/2013 е установен финансов
инструмент с вноска от бюджетна
гаранция на Съюза, се прилага
настоящият дял с изключение на
член 201, параграф 1. Той се изпълнява
RR\1127745BG.docx

Изменение
заличава се
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в съответствие с член 61, параграф 1,
буква в).
Обосновка
Управлението и изпълнението на финансови инструменти в рамките на ЕСИ
фондовете не следва да се смесват с тези на другите финансови инструменти на
равнището на ЕС. В противен случай това ще създаде сериозни проблеми за
бенефициерите и крайните получатели.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 208 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Комисията гарантира
хармонизирано управление на
финансовите инструменти, поспециално в областта на
счетоводството, докладването,
наблюдението и управлението на
финансовия риск.

Изменение
3.
Комисията гарантира
хармонизирано и опростено
управление на финансовите
инструменти, по-специално в областта
на счетоводството, докладването,
наблюдението и управлението на
финансовия риск.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 262 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
След приемането от
Европейския парламент и Съвета на
решението да се мобилизират
средства от Фонда, Комисията приема
решение посредством акт за изпълнение
за отпускане на финансова вноска от
Фонда и незабавно превежда тази
финансова вноска на държавата
бенефициер под формата на еднократно
плащане. Ако е била платена авансова
сума, съгласно член 4а се изплаща само
остатъкът.

4.
По същото време, по което
Европейският парламент и Съветът
приемат предложение за решение за
мобилизиране на средства от Фонда,
Комисията приема решение за
финансова вноска, посредством акт за
изпълнение, което влиза в сила на
датата, на която Европейският
парламент и Съветът приемат
решението за мобилизиране на Фонда,
и незабавно превежда тази финансова
вноска на държавата бенефициер под
формата на еднократно плащане. Ако е
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била платена авансова сума, съгласно
член 4а се изплаща само остатъкът.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 3 – параграф 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
инвестиции за развиване на
вътрешния потенциал посредством
инвестиции в дълготрайни активи за
оборудване и инфраструктура,
включително инфраструктура за
културен и устойчив туризъм,
обслужващи дейности за предприятията,
подкрепа за органите за научни
изследвания и иновации и инвестиции в
технологии и приложни изследвания в
предприятията;

д)
инвестиции за развиване на
вътрешния потенциал посредством
инвестиции в дълготрайни активи за
оборудване и дребномащабна
инфраструктура, включително
дребномащабна инфраструктура за
културен и устойчив туризъм,
обслужващи дейности за предприятията,
подкрепа за органите за научни
изследвания и иновации и инвестиции в
технологии и приложни изследвания в
предприятията; в обосновани случаи
обхватът на подкрепа може да бъде
разширен;

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
В член 3, в параграф 1 се добавя
следната алинея:
„Инвестиция, посочена в буква д) на
първата алинея, се счита за
дребномащабна, ако съфинансирането
от ЕФРР не надхвърля
10 000 000 EUR; този таван се
повишава до 20 000 000 EUR в случай,
че инфраструктурата се счита за
световно културно наследство по
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смисъла на член 1 от Конвенцията на
ЮНЕСКО от 1972 г. за опазване на
световното културно и природно
наследство.“

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 5 – параграф 9 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„д)
подпомагане на приемането и
социалната и икономическата
интеграция на мигранти и бежанци;“

„д)
подпомагане на приемането и
социалната и икономическата
интеграция на мигранти и бежанци,
ползващи се с международна закрила;“

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 264 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Приложение I – таблица, озаглавена „Социална инфраструктура“
Текст, предложен от Комисията
Грижи за децата и
образование

лица

Капацитет на подпомогнатата
инфраструктура, предназначена за
грижи за децата или образование

Здравеопазване

лица

Брой жители, ползващи подобрени
здравни услуги

Жилищно настаняване

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища, от които
за мигранти и бежанци (без да се
включват центровете за приемане)

лица

Капацитет на инфраструктурата за
подпомагане на мигранти и
бежанци (различна от жилищно
настаняване)

лица

Капацитет на подпомогнатата

Мигранти и бежанци

Изменение
Грижи за децата и
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образование

инфраструктура, предназначена за
грижи за децата или образование

Здравеопазване

лица

Брой жители, ползващи подобрени
здравни услуги

Жилищно настаняване

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища

жилищни
единици

Рехабилитирани жилища, от които
за мигранти и бежанци, които се
ползват с международна закрила
(без да се включват центровете за
приемане)

лица

Капацитет на инфраструктурата за
подпомагане на мигранти и
бежанци, които се ползват с
международна закрила (различна
от жилищно настаняване)

Мигранти и бежанци,
които се ползват с
международна закрила

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1301/2013
Член 2 – точка 11 a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)

Добавя се следната точка:

11а. „възстановяем аванс“ означава
заем за проект, който се изплаща на
един или повече траншове, като
условията за възстановяване зависят
от изхода на проекта;“
Обосновка
Възстановяемите аванси са инструменти, широко използвани в редица държави
членки за подкрепата на проекти, намиращи се на ранен етап на изпълнение, основно в
сектора на иновациите, и притежават характеристиките на финансови
инструменти. Те все още не са определени, нито са включени в определението за
финансови инструменти в Общите разпоредби и финансовата правна уредба. Този
правен вакуум следва да бъде спешно преодолян, още повече че в Регламента на ЕС
относно държавната помощ възстановяемите аванси са изрично определени като
заеми и следователно са инструменти за поделяне на риска.
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Изменение 39
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 2 – точка 31
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) „макрорегионална стратегия“
означава интегрирана рамка, която може
да бъде подкрепена, наред с другото, от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, с цел да се
преодолеят общите предизвикателства,
пред които е изправен определен
географски район, и засяга държави
членки и трети държави, разположени в
същия географски район, които по този
начин се ползват от засилено
сътрудничество, допринасящо за
постигането на икономическо, социално
и териториално сближаване;

(31) „макрорегионална стратегия“
означава интегрирана рамка в
съответствие с насоките,
предоставени от Европейския съвет,
която може да бъде подкрепена, наред с
другото, от европейските структурни и
инвестиционни фондове, с цел да се
преодолеят общите предизвикателства,
пред които е изправен определен
географски район, и засяга държави
членки и трети държави, разположени в
същия географски район, които по този
начин се ползват от засилено
сътрудничество, допринасящо за
постигането на икономическо, социално
и териториално сближаване;

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 9 – алинея 2 а
Текст, предложен от Комисията
„Приоритетите, определени за всеки от
европейските структурни и
инвестиционни фондове в правилата за
отделните фондове, се отнасят поспециално до подходящото използване
на всеки фонд в областите на
миграцията и убежището.“

PE601.115v02-00

BG

Изменение
„Приоритетите, определени за всеки от
европейските структурни и
инвестиционни фондове в правилата за
отделните фондове, се отнасят поспециално до подходящото използване
на всеки фонд в областите на
миграцията и убежището и осигуряват,
когато е целесъобразно, координация с
фонд „Убежище, миграция и
интеграция“.“
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Изменение 41
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 30 а (нов)
Текст, предложен от Комисията
6.

Вмъква се следният член 30а:

Изменение
заличава се

„Член 30a
1.
Част от разпределението на
средства от европейските
структурни и инвестиционни
фондове за дадена държава членка
може, по искане на тази държава
членка и със съгласието на
Комисията, да бъде прехвърлено към
един или няколко инструмента,
създадени в рамките на Финансовия
регламент или съгласно
специфичните за отделните сектори
регламенти, или да подсили
капацитета за поемане на риск на
ЕФСИ в съответствие с член 125 от
Финансовия регламент. Искането за
прехвърляне на разпределение на
средства от европейските
структурни и инвестиционни
фондове се изпраща до 30 септември.
2.
Могат да се прехвърлят само
финансови кредити за следващи
години от финансовия план на дадена
програма.
3.
Искането се придружава от
предложение за изменение на
програмата или програмите, от
които ще се извърши прехвърлянето.
Извършват се съответни изменения
на програмата и на споразумението
за партньорство в съответствие с
член 30, параграф 2, в които се
определя общата прехвърлена на
Комисията сума за всяка съответна
година. “

RR\1127745BG.docx
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Изменение 42
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква а
Текст, предложен от Комисията
а)
изграждане на капацитета на
местните участници за разработване и
изпълнение на операции, включително
поощряване на способностите им за
управление на проекти;

Изменение
а)
изграждане на капацитета на
местните участници за разработване и
изпълнение на операции, включително
поощряване на способностите им за
управление на проекти, и на
потенциалните крайни бенефициери
за подготовка и изпълнение на
проектите;

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква a а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)
осигуряване на видимост на
стратегията, операциите и
проектите;

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 34 – параграф 3 – буква е
Текст, предложен от Комисията
е)
избор на операции, определяне
на размера на подкрепата и изпращане
на предложенията до отговорния орган
за последна проверка на допустимостта
преди одобряването им;
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Изменение
е)
избор на операции, определяне
на размера на подкрепата и когато е
целесъобразно, изпращане на
предложенията до отговорния орган за
последна проверка на допустимостта
преди одобряването им;
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Изменение 45
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 37 – параграф 2 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)
предварителна оценка на
допълнителните публични и частни
ресурси, които потенциално ще бъдат
събрани от финансовия инструмент до
равнището на крайния получател
(очакван лостов ефект), включително,
когато е целесъобразно, оценка на
потребността от диференцирано
третиране за привличане на
насрещни ресурси от частни
инвеститори, както и неговия размер,
и/или описание на механизмите,
които ще се използват за
установяване на потребността и
размера на това диференцирано
третиране, например конкурентен
или целесъобразно независим процес
на оценяване;“;

Изменение
в)
предварителна оценка на
допълнителните публични и частни
ресурси, които потенциално ще бъдат
събрани от финансовия инструмент до
равнището на крайния получател
(очакван лостов ефект):

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 10 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 37 – параграф 8
Текст в сила

Изменение
ба)
параграф 8 се заменя със
следното:

“8.
Подкрепените от финансов
инструмент на европейските структурни
и инвестиционни фондове крайни
получатели могат също така да
получават помощ от друг приоритет или
програма на европейските структурни и
инвестиционни фондове или от друг
инструмент, подкрепен от бюджета на
Съюза, в съответствие с приложимите
RR\1127745BG.docx

„8.
Подкрепените от финансов
инструмент на европейските структурни
и инвестиционни фондове крайни
получатели могат също така да
получават помощ от друг приоритет или
програма на европейските структурни и
инвестиционни фондове или от друг
инструмент, подкрепен от бюджета на
Съюза или от Европейския фонд за
455/649
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правила на Съюза за държавната помощ.
В такъв случай се поддържа отделна
отчетност за всеки източник на помощ и
подкрепата от финансов инструмент на
европейските структурни и
инвестиционни фондове е част от
операция с допустими разходи,
различна от другите източници на
помощ.”

стратегически инвестиции, в
съответствие с приложимите правила на
Съюза за държавната помощ, когато е
целесъобразно. В такъв случай се
поддържа отделна отчетност за всеки
източник на помощ и подкрепата от
финансов инструмент на европейските
структурни и инвестиционни фондове
поражда допустими разходи, различни
от другите източници на помощ.“

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
финансови инструменти, които
дават възможност за комбиниране на
този принос с финансови продукти на
ЕИБ в рамките на Европейския фонд за
стратегически инвестиции.

в)
финансови инструменти, които
дават възможност за комбиниране на
този принос с финансови продукти на
ЕИБ в рамките на Европейския фонд за
стратегически инвестиции, и финансови
продукти на други институции,
определени в член 38, параграф 4 и в
съответствие с член 39а.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii
Текст, предложен от Комисията
iii)
банкова или финансова
институция, която е публична
собственост, учредена като правен
субект, извършващ финансови дейности
на професионална основа, която
отговаря на всяко едно от следните
условия:

PE601.115v02-00
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Изменение
iii)
банка или институция, която е
публична собственост, учредена като
правен субект, извършващ финансови
дейности на професионална основа,
която отговаря на всяко едно от
следните условия:
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Изменение 49
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

– действа в рамките на мандат за
държавна политика, даден от
съответния орган на държава членка на
национално или регионално равнище, да
извършва дейности за икономическо
развитие, допринасящи за постигане на
целите на европейските структурни и
инвестиционни фондове;

– действа в рамките на мандат за
държавна политика, даден от
съответния орган на държава членка на
национално или регионално равнище,
който включва като част от своите
операции извършване на дейности за
икономическо развитие, допринасящи за
постигане на целите на европейските
структурни и инвестиционни фондове;

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

– извършва дейностите си за развитие в
региони, области на политиката и
сектори, в които като цяло не
съществува достъп до финансиране от
пазарни източници или този достъп е
недостатъчен;

– извършва, наред със своите
операции, дейностите си за
икономическо развитие, допринасящи
и за постигането на целите на ЕСИ
фондовете в региони, области на
политиката и сектори, в които като цяло
не съществува достъп до финансиране
от пазарни източници или този достъп е
недостатъчен;

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 4
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Текст, предложен от Комисията
– действа въз основа на нестопанска
цел, за да осигури дългосрочна
финансова устойчивост;

Изменение
– действа, без да е насочена основно
към постигане на максимални
печалби, за да осигури дългосрочна
финансова устойчивост за своите
операции;

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 5 а (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
– гарантира, че това пряко участие не
предоставя пряка или непряка полза
за търговските дейности чрез водене
на отделно счетоводство, отделно
управление за търговските дейности
или всяка друга мярка в съответствие
с приложимото право;

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 – буква б – подточка iii – тире 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

– подлежи на надзор от независим орган
в съответствие с националното право.

– подлежи на надзор от независим орган
в съответствие с приложимото право.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 38 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

„При изпълнението на финансовите
инструменти организациите, посочени в
първа алинея, букви а)—г), осигуряват
спазването на приложимото право,
включително правилата за европейските
структурни и инвестиционни фондове,
държавната помощ, обществените
поръчки и съответните стандарти и
приложимото законодателство относно
изпирането на пари, борбата с
тероризма и данъчните измами. Тези
организации не използват, нито се
ангажират със структури за избягване на
данъчно облагане, по-специално схеми
за агресивно данъчно планиране, или
практики, които не съответстват на
критериите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
определени в законодателството на ЕС,
включително препоръките и
съобщенията на Комисията или всяко
официално известие от нея. Те не се
установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни
стандарти за прозрачност и обмен на
информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрали да
участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.“

„При изпълнението на финансовите
инструменти организациите, посочени в
първа алинея, букви а) – г), спазват
приложимото право, включително
правилата за европейските структурни и
инвестиционни фондове, държавната
помощ, обществените поръчки и
съответните стандарти и приложимото
законодателство относно изпирането на
пари, борбата с тероризма и данъчните
измами. Тези организации не използват,
нито се ангажират със структури за
избягване на данъчно облагане, поспециално схеми за агресивно данъчно
планиране, или практики, които не
съответстват на критериите за добро
управление в областта на данъчното
облагане, определени в
законодателството на ЕС. Те не се
установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни
стандарти за прозрачност и обмен на
информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрали да
участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.“

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
1.
Държавите членки могат да
използват европейските структурни и
инвестиционни фондове за
предоставяне на финансов принос за
финансовите инструменти, посочени в
член 38, параграф 1, буква в), за да
привлекат допълнителни инвестиции
от частния сектор.

Изменение
1.
Управляващите органи в
съответните държави членки могат
да използват европейските структурни и
инвестиционни фондове за
предоставяне на финансов принос за
финансовите инструменти, посочени в
член 38, параграф 1, буква в), ако той
има за цел да привлече допълнителни
инвестиции от частния сектор и
продължава да допринася за
постигането на целите на
европейските структурни и
инвестиционни фондове и
стратегията на Съюза за
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Приносът, посочен в параграф 1,
не надвишава 25 % от общия размер на
подкрепата, предоставена на крайни
получатели. В по-слабо развитите
региони, посочени в член 120, параграф
3, буква б), финансовият принос може
да надвишава 25 %, когато това е
надлежно обосновано от
предварителната оценка, но не трябва да
превишава 50 %. Общият размер на
подкрепата, посочен в настоящия
параграф, включва общия размер на
новите заеми и гарантираните заеми,
както и капиталовите и
квазикапиталовите инвестиции,
предоставени на крайните получатели.
Гарантираните заеми по настоящия

2.
Приносът, посочен в параграф 1,
не надвишава 15% от общия размер на
подкрепата, предоставена на крайни
получатели. В по-слабо развитите
региони и в регионите в преход,
посочени в член 120, параграф 3, буква
б), финансовият принос може да
надвишава 15%, когато това е надлежно
обосновано от предварителната оценка
или от извършваната от ЕИБ
предварителна оценка съгласно
параграф 3 от настоящия член, но не
трябва да превишава 30%. Общият
размер на подкрепата, посочен в
настоящия параграф, включва общия
размер на новите заеми и гарантираните
заеми, както и капиталовите и
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параграф се вземат предвид само до
степента, в която средствата на
европейските структурни и
инвестиционни фондове са заделени по
договори за гаранции, изчислени въз
основа на предпазлива предварителна
оценка на риска, обхващаща множество
нови заеми.

квазикапиталовите инвестиции,
предоставени на крайните получатели.
Гарантираните заеми по настоящия
параграф се вземат предвид само до
степента, в която средствата на
европейските структурни и
инвестиционни фондове са заделени по
договори за гаранции, изчислени въз
основа на предпазлива предварителна
оценка на риска, обхващаща множество
нови заеми.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Докладването от страна на
управляващите органи по член 46 за
операциите, включващи финансови
инструменти съгласно настоящия член,
се основава на информацията,
съхранявана от ЕИБ за целите на
нейното отчитане съгласно член 16,
параграфи 1 и 2 от Регламента за ЕФСИ,
допълнена от другата информация,
която се изисква съгласно член 46,
параграф 2.

4.
Докладването от страна на
управляващите органи по член 46 за
операциите, включващи финансови
инструменти съгласно настоящия член,
се основава на информацията,
съхранявана от ЕИБ за целите на
нейното отчитане съгласно член 16,
параграфи 1 и 2 от Регламента за ЕФСИ,
допълнена от другата информация,
която се изисква съгласно член 46,
параграф 2. Изискванията по
настоящия параграф осигуряват
възможност за еднакви условия на
докладване в съответствие с член 46,
параграф 3 от настоящия регламент.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39 а – параграф 5 – буква б
Текст, предложен от Комисията
б)

поверява задачи по изпълнението
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Изменение
б)
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на дадена финансова институция,
която или открива доверителна сметка
на свое име и на името на управляващия
орган, или създава отделен финансов
блок в рамките на финансовата
институция за принос на програмата. В
случай на отделен финансов блок, се
прави счетоводно разграничение между
отпусканите по програма ресурси,
инвестирани във финансовия
инструмент, и останалите ресурси, с
които разполага финансовата
институция. Активите в доверителни
сметки и отделните финансови блокове
се управляват в съответствие с
принципа на доброто финансово
управление, като следват подходящи
пруденциални правила и имат
подходяща ликвидност.

на дадена организация, която или
открива доверителна сметка на свое име
и на името на управляващия орган, или
създава отделен финансов блок в
рамките на финансовата институция за
принос на програмата. В случай на
отделен финансов блок, се прави
счетоводно разграничение между
отпусканите по програма ресурси,
инвестирани във финансовия
инструмент, и останалите ресурси, с
които разполага финансовата
институция. Активите в доверителни
сметки и отделните финансови блокове
се управляват в съответствие с
принципа на доброто финансово
управление, като следват подходящи
пруденциални правила и имат
подходяща ликвидност.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
При изпълнението на
финансовите инструменти по член 38,
параграф 1, буква в), организациите,
посочени в параграф 2 от настоящия
член, осигуряват спазването на
приложимото право, включително
правилата за европейските структурни и
инвестиционни фондове, държавната
помощ, обществените поръчки и
съответните стандарти и приложимото
законодателство относно изпирането на
пари, борбата с тероризма и данъчните
измами. Тези организации не използват,
нито се ангажират със структури за
избягване на данъчно облагане, поспециално схеми за агресивно данъчно
планиране, или практики, които не
съответстват на критериите за добро
управление в областта на данъчното

6.
При изпълнението на
финансовите инструменти по член 38,
параграф 1, буква в), организациите,
посочени в параграф 5 от настоящия
член, спазват приложимото право,
включително правилата за европейските
структурни и инвестиционни фондове,
държавната помощ, обществените
поръчки и съответните стандарти и
приложимото законодателство относно
изпирането на пари, борбата с
тероризма и данъчните измами. Тези
организации не използват, нито се
ангажират със структури за избягване на
данъчно облагане, по-специално схеми
за агресивно данъчно планиране, или
практики, които не съответстват на
критериите за добро управление в
областта на данъчното облагане,
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облагане, определени в
законодателството на ЕС, включително
препоръките и съобщенията на
Комисията или всяко официално
известие от нея. Те не се установяват
и, във връзка с изпълнението на
финансовите операции, не поддържат
бизнес отношения със субекти,
установени в юрисдикции, които не си
сътрудничат със Съюза по отношение
на прилагането на международно
приетите данъчни стандарти за
прозрачност и обмен на информация.
Тези организации могат, на своя
отговорност, да сключват споразумения
с финансови посредници за
изпълнението на финансовите операции.
Те транспонират изискванията по
настоящия параграф в своите договори с
финансовите посредници, които са
избрали да участват в извършването на
финансови операции по такива
споразумения.

определени в законодателството на ЕС.
Те не се установяват и, във връзка с
изпълнението на финансовите операции,
не поддържат бизнес отношения със
субекти, установени в юрисдикции,
които не си сътрудничат със Съюза по
отношение на прилагането на
международно приетите данъчни
стандарти за прозрачност и обмен на
информация. Тези организации могат,
на своя отговорност, да сключват
споразумения с финансови посредници
за изпълнението на финансовите
операции. Те транспонират
изискванията по настоящия параграф в
своите договори с финансовите
посредници, които са избрали да
участват в извършването на финансови
операции по такива споразумения.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.
Организациите, посочени в
параграф 2 от настоящия член, когато
изпълняват фондове на фондове, могат
допълнително да поверят част от
изпълнението на финансови
посредници, при условие че тези
организации гарантират на своя
отговорност, че финансовите
посредници удовлетворяват критериите,
определени в член 201, параграф 4 и
член 202, параграфи 1 и 2 от
Финансовия регламент. Финансовите
посредници се избират въз основа на
открити, прозрачни, пропорционални и
недискриминационни процедури, като

7.
Организациите, посочени в
параграф 5 от настоящия член, когато
изпълняват фондове на фондове, могат
допълнително да поверят част от
изпълнението на финансови
посредници, при условие че тези
организации гарантират на своя
отговорност, че финансовите
посредници удовлетворяват критериите,
определени в член 201, параграф 4 и
член 202, параграфи 1 и 2 от
Финансовия регламент. Финансовите
посредници се избират въз основа на
открити, прозрачни, пропорционални и
недискриминационни процедури, като
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се избягват конфликти на интереси.

се избягват конфликти на интереси.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 8
Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.
Когато управляващите органи
допринасят със средства по програма в
рамките на ЕСИФ за съществуващ
инструмент по член 38, параграф 1,
буква в), чийто управител на фонд вече
е избран от ЕИБ, международни
финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер, или
държавна банка или финансова
институция, учредена като правен
субект, извършващ финансови дейности
на професионална основа и която
отговаря на условията, посочени в член
38, параграф 4, буква б), точка iii), те
поверяват задачи по изпълнението на
този управител на фонд чрез възлагане
на пряк договор.

8.
Когато управляващите органи
допринасят със средства по програма в
рамките на ЕСИФ за съществуващ
инструмент по член 38, параграф 1,
буква в), чийто управител на фонд или
финансов посредник вече е избран от
ЕИБ, международни финансови
институции, в които някоя от държавите
членки е акционер, или държавна банка
или финансова институция, учредена
като правен субект, извършващ
финансови дейности на професионална
основа и която отговаря на условията,
посочени в член 38, параграф 4, буква
б), точка iii), те поверяват задачи по
изпълнението на този управител на
фонд или финансов посредник чрез
възлагане на пряк договор.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 12
Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.
В случай на финансови
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в), които са под
формата на гаранционен инструмент,
европейските структурни и
инвестиционни фондове могат да
допринесат за подчинените траншове
и/или траншовете тип „мецанин“ на

12.
В случай на финансови
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в), които са под
формата на гаранционен инструмент,
държавите членки може да решат, че
европейските структурни и
инвестиционни фондове могат да
допринесат, по целесъобразност, за
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портфейлите от заеми, покрити също с
гаранция на Съюза по линия на ЕФСИ.

различни траншове на портфейлите от
заеми, покрити също с гаранция на
Съюза по линия на ЕФСИ. Ресурсите,
възстановени на финансовите
инструменти от инвестиции или от
освобождаването на ресурси, поети
като задължение по договори за
гаранции, в това число изплащане на
главници и печалби и други приходи
или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви
други доходи от инвестиции, които
могат да се дължат на вноската от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, се използват
повторно в съответствие с целите на
съответните европейски структурни
и инвестиционни фондове за подкрепа
на действия и окончателни
получатели в съответствие с
програмата(ите), от която(които)
тези вноски са направени.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 39a – параграф 13
Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.
За ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния
фонд и ЕФМДР може да се определи
отделен приоритет, и за ЕЗФРСР —
отделен вид операция с размер на
съфинансиране до 100 %, в рамките на
програма за подкрепа на операции,
изпълнявани посредством финансовите
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в).

13.
За ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния
фонд и ЕФМДР може да се определи
отделен приоритет, и за ЕЗФРСР –
отделен вид операция с размер на
съфинансиране в съответствие с
определените ставки на
съфинансиране в член 120, параграф 3,
увеличени с най-много 15%, в рамките
на програма за подкрепа на операции,
изпълнявани посредством финансовите
инструменти, посочени в член 38,
параграф 1, буква в).
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Изменение 64
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕИБ или други международни
финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер,
предоставят на определените органи
доклади за контрол заедно с всяко
заявление за плащане. Освен това те
предоставят на Комисията и на
определените органи годишен одитен
доклад, изготвен от външните одитори
на тези органи.

До 30 юни на всяка календарна година
ЕИБ или други международни
финансови институции, в които някоя
от държавите членки е акционер,
предоставят на определените органи
доклади за контрол и изпълнение
относно всяко заявление за плащане,
както и информация за размера на
възстановените през предходната
календарна година суми на крайните
получатели. Освен това те предоставят
на Комисията и на определените органи
годишен одитен доклад, изготвен от
външните одитори на тези органи.

Обосновка
На ЕИБ и другите финансови институции следва да бъдат възложени отговорности
във връзка с постигането на резултати и докладването на изпълнението на
финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове,
които те управляват, както се изисква от бенефициерите на безвъзмездни средства
или други управители на финансови инструменти по европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 1 – алинея 4
Текст, предложен от Комисията
На Комисията се предоставя
правомощието да приеме акт за
изпълнение относно образците на
докладите за контрол и годишните
одитни доклади, посочени в първа
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Изменение
На Комисията се предоставя
правомощието да приеме акт за
изпълнение относно образците на
докладите за контрол и годишните
одитни доклади, посочени в трета
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алинея на настоящия параграф.

алинея на настоящия параграф.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 40 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Европейската сметна палата
провежда одити на изпълнението на
ЕИБ или други финансови
институции, в които някоя от
държавите членки е акционер, за
изпълняваните от тях финансови
инструменти, които включват
бюджетни средства на Съюза.

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 41 – параграф 1 – буква в
Текст в сила

Изменение
15а. В член 41, параграф 1 буква в) се
заменя със следното:

в)
следващи заявления за междинно
плащане, подадени в срока на
допустимост, се подават само в
следните случаи:

„в)
второ и следващи заявления за
междинно плащане, подадени в срока на
допустимост, се подават само когато
най-малко 60% от сумата, вписана в
предходното заявление за междинно
плащане, е изразходвана като
допустими разходи по смисъла на
член 42, параграф 1, букви а), б) и г).“

i)
за второто заявление за
междинно плащане, когато най-малко
60 % от сумата, вписана в първото
заявление за междинно плащане, е
изразходвана като допустими разходи
по смисъла на член 42, параграф 1,
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букви а), б) и г);

ii)
за третото и следващите
заявления за междинно плащане,
когато най-малко 85% от сумите,
вписани в предходните заявления за
междинни плащания, са изразходвани
като допустими разходи по смисъла
на член 42, параграф 1, букви а), б) и г);
Обосновка
Предлага се границата, прилагана за третия и следващите траншове, да бъде
намалена от 85% на 60%, тъй като тя е един от факторите, които оказват влияние
върху липсата на средства по средата на изпълнението на националните финансови
инструменти. Това изменение ще увеличи ефективността на функционирането на
фонда на фондове, ще облекчи натиска върху националните бюджети (тъй като
плащанията към тези фондове се извършват предварително от управляващия орган) и
ще осигури плавен процес на изпълнение, с по-малък риск от временни спирания по
средата на процеса.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 42 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
15б. В член 42 първата алинея от
параграф 3 се заменя със следното:

В случай на инструменти с дялово
участие, насочени към предприятия,
посочени в член 37, параграф 4, за които
финансовото споразумение, посочено в
член 38, параграф 7, е подписано преди
31 декември 2017 г., които до края на
периода на допустимост са инвестирали
най-малко 55% от средствата по
програмата, отпуснати в съответното
финансово споразумение, ограничен
размер плащания за инвестиции в
крайни получатели, направени за срок,
не по-дълъг от четири години след края
на периода на допустимост, могат да се
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„В случай на инструменти с дялово
участие, насочени към предприятия,
посочени в член 37, параграф 4, за които
финансовото споразумение, посочено в
член 38, параграф 7, е подписано преди
31 декември 2018 г., които до края на
периода на допустимост са инвестирали
най-малко 55% от средствата по
програмата, отпуснати в съответното
финансово споразумение, ограничен
размер плащания за инвестиции в
крайни получатели, направени за срок,
не по-дълъг от четири години след края
на периода на допустимост, могат да се
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считат за допустим разход, когато се
плащат в гаранционна блокирана
сметка, специално открита за тази цел,
при условие че са спазени правилата за
държавна помощ и са изпълнени всички
посочени по-долу условия.

считат за допустим разход, когато се
плащат в гаранционна блокирана
сметка, специално открита за тази цел,
при условие че са спазени правилата за
държавна помощ и са изпълнени всички
посочени по-долу условия.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 42 – параграф 5 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато разходите и таксите за
управление, посочени в параграф 1,
първа алинея, буква г) и в параграф 2 от
настоящия член, се начисляват от
организацията, изпълняваща фонда на
фондове, или от организациите,
изпълняващи финансови инструменти, в
съответствие с член 38, параграф 1,
буква в) и член 38, параграф 4, букви а)
и б), те не трябва да надвишават
праговете, определени в делегирания
акт, посочен в параграф 6 от настоящия
член. Докато в разходите за управление
се включват преки или косвени
разходни позиции, възстановявани при
представяне на доказателства за
направени разходи, то таксите за
управление са договорена цена за
предоставени услуги, установена чрез
състезателна пазарна процедура, където
това е приложимо. Разходите и таксите
за управление се основават на методика
за изчисление, базирана на постигнатите
резултати.“;

„Когато разходите и таксите за
управление, посочени в параграф 1,
първа алинея, буква г) и в параграф 2 от
настоящия член, се начисляват от
организацията, изпълняваща фонда на
фондове, или от организациите,
изпълняващи финансови инструменти, в
съответствие с член 38, параграф 1,
буква в) и член 38, параграф 4, букви а),
б) и в), те не трябва да надвишават
праговете, определени в делегирания
акт, посочен в параграф 6 от настоящия
член. Докато в разходите за управление
се включват преки или косвени
разходни позиции, възстановявани при
представяне на доказателства за
направени разходи, то таксите за
управление са договорена цена за
предоставени услуги, установена чрез
състезателна пазарна процедура, където
това е приложимо. Разходите и таксите
за управление се основават на методика
за изчисление, базирана на постигнатите
резултати.“;

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Подкрепата от европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансови инструменти, инвестирани в
крайни получатели, и печалбите и други
приходи или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви други
доходи от тези инвестиции, които могат
да се дължат на подкрепата от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, могат да се
използват за диференцирано третиране
на частните инвеститори, както и на
ЕИБ, при използване на гаранцията на
ЕС в съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Такова диференцирано
третиране е обосновано от
необходимостта от привличане на
частни насрещни ресурси.

1.
Подкрепата от европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансови инструменти, инвестирани в
крайни получатели, и печалбите и други
приходи или доходи, например лихви,
гаранционни такси, дивиденти,
капиталова печалба или всякакви други
доходи от тези инвестиции, които могат
да се дължат на подкрепата от
европейските структурни и
инвестиционни фондове, могат да се
използват за диференцирано третиране
на инвеститорите, работещи
съгласно принципа на инвеститор в
условията на пазарна икономика,
както и на ЕИБ, при използване на
гаранцията на ЕС в съответствие с
Регламент (ЕС) 2015/1017. Такова
диференцирано третиране е обосновано
от необходимостта от привличане на
частни насрещни ресурси и привличане
на публично финансиране.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43 a – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
2.
Необходимостта от
диференцираното третиране и
неговият размер, както е посочено в
параграф 1, се определят в
предварителната оценка.

Изменение
заличава се

Изменение 72
Предложение за регламент
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Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Диференцираното третиране не
трябва да надхвърля необходимото за
създаване на стимули за привличане на
частни насрещни ресурси. То не
предоставя свръхкомпенсация на
частните инвеститори и ЕИБ при
използването на гаранцията на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Хармонизирането на
интересите се гарантира чрез
подходящо поделяне на рисковете и
печалбата.

3.
Диференцираното третиране не
трябва да надхвърля необходимото за
създаване на стимули за привличане на
частни насрещни ресурси. То не
предоставя свръхкомпенсация на
инвеститорите, работещи съгласно
принципа на инвеститор в условията
на пазарна икономика, и на ЕИБ при
използването на гаранцията на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕС)
2015/1017. Хармонизирането на
интересите се гарантира чрез
подходящо поделяне на рисковете и
печалбата.

Обосновка
От жизненоважно значение е националните и регионалните насърчителни банки също
така да бъдат обхванати от настоящия регламент. Например в Германия
финансовите инструменти се обработват почти изключително чрез насърчителни
банки. В предложението на Комисията се споменават само „частните инвеститори“
(предвид новата концепция за държавните помощи), докато в предишния регламент
изрично се споменаваха и „публичните инвеститори, работещи съгласно принципа на
инвеститор в условията на пазарна икономика“.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43a – параграф 4
Текст, предложен от Комисията
4.
Диференцираното третиране на
частните инвеститори не засяга
правилата на Съюза за държавните
помощи.
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Изменение
4.
Диференцираното третиране на
инвеститорите, работещи съгласно
принципа на инвеститор в условията
на пазарна икономика, не засяга
правилата на Съюза за държавните
помощи.
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Изменение 74
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 43 а – параграф 4 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149,
допълващи настоящия регламент, във
връзка с определянето на
диференцираното третиране на
инвеститорите и подробните условия
за прилагането на диференцираното
третиране на инвеститорите.

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 44 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
когато е приложимо, за
покриване на загубите в номиналния
размер на приноса на европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансовия инструмент в резултат на
отрицателни лихви, ако тези загуби
възникнат въпреки активното
управление на касовите наличности от
организациите, изпълняващи
финансовите инструменти.

б)
когато е приложимо, за
покриване на загубите в номиналния
размер на приноса на европейските
структурни и инвестиционни фондове за
финансовия инструмент в резултат на
отрицателни лихви, ако тези загуби
възникнат въпреки активното
управление на касовите наличности.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 57 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията
21.
В член 57 параграф 3 се
заличава;

Изменение
заличава се

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 22 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 58 – параграф 1 – буква е
Текст в сила

Изменение
аа)

е)
действия за разпространяване на
информация, за подкрепа на
изграждането на мрежи, провеждането
на комуникационни дейности,
повишаване на осведомеността и
насърчаване на сътрудничеството и
обмена на опит, включително с трети
държави.

буква е) се заменя със следното:

„е)
действия за разпространяване на
информация, за подкрепа на
изграждането на мрежи, провеждането
на комуникационни дейности относно
резултатите и успехите, постигнати
с подкрепа от европейските
структурни и инвестиционни
фондове, повишаване на
осведомеността и насърчаване на
сътрудничеството и обмена на опит,
включително с трети държави;“

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 23 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 59 – параграф 1 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
аа)

Създава се следният параграф:

„1б. 0,25% от наличните средства
за техническа помощ се използват за
провеждането на комуникационни
дейности с цел повишаване на
осведомеността и информиране на
гражданите относно резултатите и
успехите на проектите, получили
подкрепа от европейските
RR\1127745BG.docx
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структурни и инвестиционни
фондове; тези комуникационни
дейности продължават да се
провеждат до четири години след
приключването на проекта, когато
резултатите от даден проект са ясно
видими.“

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 61 – параграф 1 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
23a. В член 61 първата алинея от
параграф 1 се заменя със следното:

Настоящият член се прилага за
операции, които след приключването си
генерират нетни приходи. За целите на
настоящия член „нетни приходи“
означава паричните потоци, заплащани
директно от потребителите за стоки и
услуги, предоставени с операцията, като
такси, заплащани директно от
потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или
отдаването под наем на земя или сгради
или плащанията за услуги минус всички
оперативни разходи и разходи за
подмяна на недълготрайно оборудване
за съответния период. Генерираните от
операцията икономии от оперативните
разходи се разглеждат като нетни
приходи, освен ако не са компенсирани
от равностойно намаляване на
субсидиите за дейността.

„Настоящият член се прилага за
операции, които след приключването си
генерират нетни приходи. За целите на
настоящия член „нетни приходи“
означава паричните потоци, заплащани
директно от потребителите за стоки и
услуги, предоставени с операцията, като
такси, заплащани директно от
потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или
отдаването под наем на земя или сгради
или плащанията за услуги минус всички
оперативни разходи и разходи за
подмяна на недълготрайно оборудване
за съответния период. Генерираните от
операцията икономии от оперативните
разходи, с изключение на икономиите
от разходите в резултат на
изпълнението на мерки за енергийна
ефективност, се разглеждат като нетни
приходи, освен ако не са компенсирани
от равностойно намаляване на
субсидиите за дейността.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=BG)
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Изменение 80
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 25 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 65 – параграф 11
Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.
Дадена операция може да
получава подкрепа от един или няколко
европейски структурни и
инвестиционни фондове или от една или
няколко програми, както и от други
инструменти на Съюза, при условие че
разходите, декларирани в заявлението за
плащане за един от европейските
структурни и инвестиционни фондове,
не получават подкрепа от друг фонд
или инструмент на Съюза или подкрепа
от същия фонд по друга програма.
Размерът на разходите, които се вписват
в заявлението за плащане на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, може да се
изчисли за всеки от европейските
структурни и инвестиционни фондове
на пропорционална основа в
съответствие с документа, установяващ
условията за предоставяне на подкрепа.

11.
Дадена операция може да
получава подкрепа от един или няколко
европейски структурни и
инвестиционни фондове или от една или
няколко програми, както и от други
инструменти на Съюза, при условие че
разходите, декларирани в заявлението за
плащане за един от европейските
структурни и инвестиционни фондове,
са свързани с подкрепа, различна от
подкрепата от друг фонд или
инструмент на Съюза или подкрепа от
същия фонд по друга програма.
Размерът на разходите, които се вписват
в заявлението за плащане на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, може да се
изчисли за всеки от европейските
структурни и инвестиционни фондове
на пропорционална основа в
съответствие с документа, установяващ
условията за предоставяне на подкрепа.

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
финансиране, което не е свързано
с разходи за съответните операции, а се
основава на изпълнението на условия,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението или
постигането на целите на програмите.
Подробните финансови условия и

д)
финансиране, което не е свързано
с разходи за съответните операции, а се
основава на изпълнението на условия,
свързани с осъществяването на
напредък в изпълнението или
постигането на целите на програмите.
Подробните финансови условия и
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тяхното прилагане трябва да бъдат
определени в делегирани актове, приети
в съответствие с правомощията,
предвидени в параграф 5.

тяхното прилагане трябва да бъдат
определени в делегирани актове, приети
в съответствие с правомощията,
предвидени в параграф 5a.

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 2 а – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Настоящият параграф спазва
условията на преходните разпоредби,
посочени в параграф 4 от член 152.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 26 – буква в – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 67 – параграф 5 – алинея 2 а
Текст, предложен от Комисията
ii)

добавя се следната алинея:

„На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149 във
връзка с определянето на стандартните
таблици за разходите за единица
продукт или финансирането с единна
ставка, посочени в параграф 1, първа
алинея, букви б) и г), на свързаните
методи, посочени в буква а) от първа
алинея от настоящия параграф, и
формата на подпомагането, посочена в
параграф 1, първа алинея, буква д).“;

Изменение
ii)

добавя се следният параграф:

„5a. На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 149,
допълващи настоящия регламент, във
връзка с определянето на стандартните
таблици за разходите за единица
продукт или финансирането с единна
ставка, посочени в параграф 1, първа
алинея, букви б) и г), на свързаните
методи, посочени в буква а) от
параграф 5, и формата на
подпомагането, посочена в параграф 1,
първа алинея, буква д).“;

Изменение 84
Предложение за регламент
PE601.115v02-00
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Член 265 – параграф 1 – точка 29 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 70 – параграф 1 а – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

“1a. Операциите за предоставяне на
услуги на гражданите и предприятията,
които обхващат цялата територия на
една държава членка, се считат за
намиращи се във всички програмни
райони в рамките на дадена държава
членка. В такива случаи разходите се
разпределят пропорционално за
съответните програмни райони въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за
програмните райони.

“1a. Операциите за предоставяне на
услуги на гражданите и предприятията,
които обхващат цялата територия на
една държава членка, се считат за
намиращи се във всички програмни
райони в рамките на дадена държава
членка. В такива случаи разходите се
разпределят пропорционално за
съответните програмни райони въз
основа на обективни критерии.

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 29 – буква в
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 70 – параграф 2 а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2a. За фондовете и ЕФМДР, когато
операциите извън програмния район по
параграф 2 носят ползи както извън,
така и в рамките на програмния район,
разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии,
различни от бюджетните кредити за
програмите райони.“;

„2a. За фондовете и ЕФМДР, когато
операциите извън програмния район по
параграф 2 носят ползи както извън,
така и в рамките на програмния район,
разходите се разпределят
пропорционално за тези райони, въз
основа на обективни критерии.“;

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 36
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 98 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

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

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

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 37 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 102 – параграф 6 а – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато за независимия преглед на
качеството не е изпратено уведомление
до Комисията в рамките на 6 месеца от
предоставянето на тази информация
на независимите експерти или когато
съответната оценка е отрицателна,
съответните разходи се оттеглят и
декларацията за разходите се коригира
съответно.;

В рамките на шест месеца от
предоставянето на тази информация
на независимите експерти се
извършва независим преглед на
качеството. Когато за този преглед не
е изпратено уведомление до Комисията
в рамките на три месеца от неговото
предоставяне или когато съответната
оценка е отрицателна, съответните
разходи се оттеглят и декларацията за
разходите се коригира съответно.;

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 39
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 105 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

39.
В член 105, параграф 2 второто
изречение се заличава;

39.
В член 105, параграф 2 второто
изречение се заменя със следното:
„Крайните продукти и резултатите
от съвместния план за действие
може да дадат основание за
възстановяване само ако са
постигнати след датата на
решението за одобряване на
съвместния план за действие, посочен
в член 107, и преди края на
определения в това решение период за
изпълнение.“

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква в
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точка 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)
описание на предвижданите
проекти или видове проекти, заедно с
етапните цели, когато е целесъобразно,
и целевите стойности за крайните
продукти и резултатите, свързани с
общите показатели по приоритетната ос,
когато е уместно.;

(3)
описание на предвижданите
проекти или видове проекти, заедно с
етапните цели, когато е целесъобразно,
и целевите стойности за крайните
продукти и резултатите, свързани с
общите специфични показатели по
приоритетната ос, когато е уместно.;

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква г
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точки 6 и 7
Текст, предложен от Комисията
г)

Точки 6 и 7 се заличават.
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заличава се
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Изменение 91
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 40 – буква д а (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 106 – алинея 1 – точка 8 – буква в a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
да)

добавя се следната буква:

„вa) механизмите, осигуряващи
разпространението на информацията
и комуникацията относно
съвместния план за действие и
относно фондовете;“

Изменение 92
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 115 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Подробни правила относно
мерките за информиране и
комуникация, насочени към
обществеността, и мерките за
осведомяване на потенциалните
бенефициери и бенефициерите са
изложени в приложение XII.;

3.
Подробни правила относно
мерките за информиране, комуникация
и видимост, насочени към
обществеността, и мерките за
осведомяване на потенциалните
бенефициери и бенефициерите са
изложени в приложение XII.;

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 47 – буква а
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 119 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията
Размерът на финансовите средства,
разпределени за техническа помощ, е
ограничен до 4 % от общия размер на
средствата, разпределени за
оперативните програми по време на
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Изменение
Размерът на финансовите средства,
разпределени за техническа помощ, е
ограничен до 4% от общия размер на
средствата, разпределени за
оперативните програми по време на
480/649
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приемането на оперативните програми в
дадена държава членка по целта
„Инвестиции за растеж и работни
места“.

приемането на оперативните програми в
дадена държава членка по целта
„Инвестиции за растеж и работни
места“. 0,25% от тях се отделят за
информационни и комуникационни
дейности, на равнище програми и на
равнище проекти, и когато е
целесъобразно, както е определено в
член 59.

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 59 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 148 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
59a. В член 148 параграф 1 се заменя
със следното:

“1.
Операциите, за които общите
допустими разходи не превишават 200
000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд,
150 000 EUR за ЕСФ или 100 000 EUR
за ЕФМДР, не подлежат на повече от
един одит от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключена операцията.
Останалите операции не подлежат на
повече от един одит на счетоводна
година от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключила операцията.
Операциите не подлежат на одит от
страна на Комисията или одитния орган
през година, през която вече е извършен
одит от Европейската сметна палата,
при условие че резултатите от
одиторската работа, извършена от
Европейската сметна палата за тези
операции, могат да бъдат използвани от
одитния орган или от Комисията за
целите на изпълнението на съответните
им задачи.“
RR\1127745BG.docx

“1.
Операциите, за които общите
допустими разходи не превишават 300
000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд,
200 000 EUR за ЕСФ или 150 000 EUR
за ЕФМДР, не подлежат на повече от
един одит от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключена операцията.
Останалите операции не подлежат на
повече от един одит на счетоводна
година от одитния орган или от
Комисията преди подаването на
отчетите за счетоводната година, в
която е приключила операцията.
Операциите не подлежат на одит от
страна на Комисията или одитния орган
през година, през която вече е извършен
одит от Европейската сметна палата,
при условие че резултатите от
одиторската работа, извършена от
Европейската сметна палата за тези
операции, могат да бъдат използвани от
одитния орган или от Комисията за
целите на изпълнението на съответните
им задачи.“
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(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=BG)
Обосновка
Целта е да се вдигнат праговете, под които дадена операция не подлежи на одит
повече от веднъж (единен одит) преди подаването на отчетите за окончателните
разходи.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 59 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 149 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
59б. В член 149 параграф 2 се заменя
със следното:

“2.
Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 5,
параграф 3, член 12, втора алинея,
член 22, параграф 7, четвърта алинея,
член 37, параграф 13, член 38,
параграф 4, трета алинея, член 40,
параграф 4, член 41, параграф 3,
член 42, параграф 1, втора алинея,
член 42, параграф 6, член 61,
параграф 3, втора, трета, четвърта и
седма алинеи, член 63, параграф 4,
член 64, параграф 4, член 68,
параграф 1, втора алинея, член 101,
четвърта алинея, член 122, параграф 2,
пета алинея, член 125, параграф 8, първа
алинея, член 125, параграф 9, член 127,
параграфи 7 и 8 и член 144, параграф 6
се предоставя на Комисията от
21 декември 2013 г. до 31 декември
2020 г.“

“2.
Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 5,
параграф 3, член 12, втора алинея,
член 22, параграф 7, четвърта алинея,
член 37, параграф 13, член 38,
параграф 4, трета алинея, член 40,
параграф 4, член 41, параграф 3,
член 42, параграф 1, втора алинея,
член 42, параграф 6, член 43а, параграф
4а, член 61, параграф 3, втора, трета,
четвърта и седма алинеи, член 63,
параграф 4, член 64, параграф 4 и
член 67, параграф 5а, член 68,
параграф 1, втора алинея, член 101,
четвърта алинея, член 122, параграф 2,
пета алинея, член 125, параграф 8, първа
алинея, член 125, параграф 9, член 127,
параграфи 7 и 8 и член 144, параграф 6
се предоставя на Комисията от
21 декември 2013 г. до 31 декември
2020 г.“

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 60
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 152 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато поканата за предложения е
публикувана преди влизането в сила
на Регламент XXX/YYY за изменение
на настоящия регламент,
управляващият орган (или
мониторингов комитет за програмите по
целта „Европейско териториално
сътрудничество“) може да реши да не
прилага задължението, определено в
член 67, параграф 2а за максимален
период от 6 месеца, считано от датата на
влизане в сила на Регламент XXX/YYY.
Когато документът, установяващ
условията за предоставяне на
подкрепа е изпратен на бенефициера в
срок от 6 месеца, считано от датата
на влизане в сила на Регламент
XXX/YYY, управляващият орган може
да реши да не прилага тези изменени
разпоредби.“

„Управляващият орган (или
мониторингов комитет за програмите по
целта „Европейско териториално
сътрудничество“) може да реши да не
прилага задължението, определено в
член 67, параграф 2а за максимален
период от 12 месеца, считано от датата
на влизане в сила на Регламент
XXX/YYY.“

В надлежно обосновани случаи
управляващият орган или
мониторинговият комитет за
програмите по целта „Европейско
териториално сътрудничество“
може да реши да удължи 12-месечния
преходен период до приключването на
програмата. Той уведомява
Комисията за това решение преди
изтичането на преходния период.
Първата и втората алинея не са
приложими по отношение на
безвъзмездни средства и
възстановима помощ, подпомагана от
ЕСФ, за които публичната подкрепа
не надвишава 50 000 EUR.“

Изменение 97
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 a (нова)
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.1 – точка 1
Текст в сила

Изменение
61a. В подраздел 2.1 точка 1 се
заменя със следното:

1.
Държавата-членка и
управляващият орган правят
необходимото мерките за информация и
комуникация да се изпълняват в
съответствие с комуникационната
стратегия и тези мерки да са насочени
към възможно най-широко отразяване
от медиите, чрез използване на
различни форми и методи на
комуникация на подходящото равнище.

„1.
Държавата членка и
управляващият орган правят
необходимото мерките за информация и
комуникация да се изпълняват в
съответствие с комуникационната
стратегия с цел да се подобрят
видимостта и взаимодействието с
гражданите и тези мерки да са
насочени към възможно най-широко
отразяване от медиите, чрез използване
на различни форми и методи на
комуникация на подходящото равнище
и адаптирани към развитието на
технологичните иновации.“

Изменение 98
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 4
Текст в сила

Изменение
61б. В подраздел 2.2 точка 4 се
заменя със следното:

4.
По време на изпълнението на
дейност, подпомагана от ЕФРР или
Кохезионния фонд, бенефициерът
поставя на видимо за обществеността
място временен билборд с големи
размери за всяка операцията, която
представлява финансиране на
инфраструктура или строителни
дейности и за която общата публична
подкрепа надхвърля 500 000 EUR.
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„4.
По време на изпълнението на
дейност, подпомагана от ЕФРР или
Кохезионния фонд, бенефицерът
поставя на видимо за обществеността
място временен билборд с големи
размери за всяка операция, която
представлява финансиране на
инфраструктура или строителни
дейности.“
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Изменение 99
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 5 – уводна част
Текст в сила

Изменение
61в. В подраздел 2.2 уводната част
на параграф 5 се заменя със следното:

5.
Не по-късно от три месеца след
приключването на дадена операцията
бенефициерът поставя постоянна табела
или билборд с големи размери на
видимо за обществеността място за
всяка операцията, която изпълнява
следните критерии:

„5.
Не по-късно от три месеца след
приключването на дадена операция
бенефициерът поставя постоянна табела
или билборд с големи размери на
видимо за обществеността място за
всяка операция, която изпълнява
следния критерий:“

Изменение 100
Предложение за регламент
Член 265 – параграф 1 – точка 61 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение XII – подраздел 2.2 – точка 5 – буква а
Текст в сила

Изменение
61г. В подраздел 2.2, в точка 5 буква
а) се заличава;

а)
общата публична подкрепа за
операцията надхвърля 500 000 EUR;
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
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Дата на обявяване в заседание
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21.11.2016
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обявяване в заседание
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Докладчик по становище:
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Constanze Krehl
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Член 55 – Процедура на съвместни
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Разглеждане в комисия

11.10.2016

Дата на приемане

25.4.2017

Резултат от окончателното гласуване
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–:
0:
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окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver,
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela
Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze
Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels,
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Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van
Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal
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окончателното гласуване

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić,
Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2),
присъстващи на окончателното
гласуване
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12.5.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

на вниманието на комисията по бюджети
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013,
(ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) №
283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение №
541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище (*): Алберт Дес
(*)

Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещите комисии –
комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните
изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 253 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(253a) Селскостопанските пазари
следва да бъдат прозрачни, а
информацията за цените следва да
бъде достъпна и от полза за всички
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заинтересовани страни. Част от
ролята на Съюза е да улеснява
прозрачността на пазара на Съюза. За
тази цел следващата реформа на
ОСП следва да подобри
прозрачността на пазара чрез органи
за наблюдение на цените на
селскостопанските продукти за всеки
сектор, за да се осигури динамичен
анализ на селскостопанските пазари
по сегменти с участието на
съответните стопански субекти и да
се предоставят подходяща
информация и прогнози на редовни
интервали.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 253 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(253б) В съответствие с член 42 и
член 43, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския
съюз целите на общата
селскостопанска политика трябва да
имат предимство пред всички
правила на конкуренцията на Съюза.

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Когато бюджетът се изпълнява
под режим споделено изпълнение,
Комисията и държавите членки спазват
принципите на добро финансово
управление, прозрачност и недопускане
на дискриминация и осигуряват
видимост на дейността на Съюза. За
тази цел Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения

1.
Когато бюджетът се изпълнява
под режим споделено изпълнение,
Комисията и държавите членки спазват
принципите на добро финансово
управление, прозрачност и недопускане
на дискриминация и осигуряват
видимост на дейността на Съюза. За
тази цел Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си задължения
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за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби.

за контрол и одит и поемат
произтичащите от тях отговорности,
посочени в настоящия регламент. В
специфичните за отделните сектори
правила се включват допълнителни
разпоредби. Специфичните за
секторите правила предоставят
рамката за гарантиране на
прилагането на принципите на
субсидиарност и на
пропорционалност. Принципът на
пропорционалност трябва да се
засили чрез установяване на
минимални изисквания и засилване на
гъвкавостта, чрез предвиждане на
използването на преценка и
отчетността на държавите членки.
Държавите членки предвиждат
подробностите на процедурите по
финансиране в съответствие с
рамката, установена в настоящия
регламент.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – алинея 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като част от оценката на риска, която
извършва, и в съответствие със
специфичните за отделните сектори
правила Комисията наблюдава
системите за управление и контрол,
създадени в държавите членки. В своята
одитна дейност Комисията спазва
принципа на пропорционалност и взема
предвид нивото на оценения риск в
съответствие със специфичните за
отделните сектори правила.

Като част от оценката на риска, която
извършва, и в съответствие със
специфичните за отделните сектори
правила Комисията наблюдава
системите за управление и контрол,
създадени в държавите членки. В своята
одитна дейност Комисията спазва
принципа на пропорционалност и взема
предвид нивото на оценения риск в
съответствие със специфичните за
отделните сектори правила. Прагът на
същественост за допустим риск е 4%.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 1 – буква а
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Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква н
Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)
„млад земеделски стопанин“
означава лице на не повече от 40 години
към момента на подаване на
заявлението, който притежава съответни
професионални умения и компетенции и
установява за пръв път земеделско
стопанство в качеството на ръководител
на такова стопанство; установяването
може да се извършва самостоятелно или
съвместно с други земеделски стопани;“

н)
„млад земеделски стопанин“
означава лице на не повече от 40 години
към момента на подаване на
заявлението, който притежава съответни
професионални умения и компетенции и
установява за пръв път земеделско
стопанство в качеството на ръководител
на такова стопанство; установяването
може да се извършва самостоятелно или
съвместно, под каквато и да е правна
форма, с други земеделски стопани.
Въпросното лице ще бъде посочено
като собственик на стопанско
сдружение, когато присъства сред
акционерите на стопанството. В
този случай всяка мярка за
подпомагане се ограничава до
процента на участие в дружеството;
Чрез дерогация от първия параграф и
при надлежно обосновани
обстоятелства държавите членки
могат да прилагат разпоредбите на
настоящата буква по отношение на
млади земеделски стопани, които са
на не повече от 40 години към
момента на подаване на своето
заявление, които притежават
подходящи професионални умения и
компетентности, въпреки че те вече
осъществят селскостопанска
дейност независимо в земеделско
стопанство в качеството на
ръководители на това стопанство.
Ако те не са получавали специални
помощи за млади земеделски стопани
през периода на програмата на ОСП
за 2006-2013 г. или текущата
програма на ОСП за 2013-2020 г.,
помощите следва да продължат за
максимум пет години;

Изменение 6
RR\1127745BG.docx
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Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква т
Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)
„дата на установяване“ означава
датата, на която започва процесът на
установяване чрез действие(я) от
страна на заявителя.“.;

т)
„дата на установяване“ означава
датата, на която заявителите
извършват или приключват
действие(я), свързани с
установяването, посочено в буква н).;

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 11 – параграф 1 – буква а – подточка i
Текст в сила

Изменение
2a.
В член 11 буква а) се заменя със
следното:

„a)
Комисията взема решения
посредством актове за изпълнение
относно исканията за изменения на
програмите по отношение на един или
повече от следните въпроси:

„a)
Комисията взема решения
посредством актове за изпълнение
относно исканията за изменения на
програмите по отношение на
увеличение на финансовото участие
на ЕЗФРСР на една или повече мерки.“

i)
промяна в програмната
стратегия чрез промяна с повече от
50 % в количествено изразен
резултат, свързан с област с
поставен акцент;
ii)
промяна в процентното
участие на ЕЗФРСР в една или повече
мерки;
iii)
промяна на цялото участие на
Съюза или на годишното му
разпределение на равнище програма;“
(В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма точка 3 като такава.
В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това
означава, че последващата номерация на точките в този параграф е също неправилна)
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Изменение 8
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 14 – параграф 4
Текст в сила

Изменение
2б.
В член 14 параграф 4 се заменя
със следното:

„4.
Допустимите разходи по тази
мярка са разходите за организиране и
провеждане на трансфера на знания или
действията за осведомяване. В случай на
демонстрационни проекти
подпомагането може да включва и
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път,
настаняване и дневните
командировъчни на участниците, както
и разходите за заместници на
земеделските стопани. Всички разходи,
набелязани по този параграф, се
изплащат на бенефициера.“

„4.
Допустимите разходи по тази
мярка са разходите за организиране и
провеждане на трансфера на знания или
действията за осведомяване.
Инфраструктура, инсталирана в
резултат на демонстрация, може да
се използва, след като операцията е
приключила. В случай на
демонстрационни проекти
подпомагането може да включва и
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път,
настаняване и дневните
командировъчни на участниците, както
и разходите за заместници на
земеделските стопани. Всички разходи,
набелязани по този параграф, се
изплащат на бенефициера.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1491393711907&from=BG
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 15 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
2в.
В член 15 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Бенефициер на подпомагането,
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или
RR\1127745BG.docx

„2.
Бенефициер на подпомагането,
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или
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обучение. Помощите, предвидени в
параграф 1, буква б), се предоставят на
органа или структурата, които са
избрани да разкрият услугите за
управление на стопанства, услуги по
заместване в стопанства, консултантски
услуги в областта на селското
стопанство и консултантските услуги в
областта на горското стопанство.“

обучение или публичната
организация, която отговаря за
подбора на доставчика. Помощите,
предвидени в параграф 1, буква б), се
предоставят на органа или структурата,
които са избрани да разкрият услугите
за управление на стопанства, услуги по
заместване в стопанства, консултантски
услуги в областта на селското
стопанство и консултантските услуги в
областта на горското стопанство.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG. (В член 267, параграф 1 от
предложението на Комисията няма точка 3 като такава. В точка 2 текстът на
основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това означава, че последващата
номерация на точките в този параграф е също неправилна)
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 15 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
2г.
В член 15, параграф 3 първата
алинея се заменя със следното:

„Органите или структурите, избрани да
предоставят консултации, разполагат с
подходящи ресурси от редовно обучен и
квалифициран персонал и
консултантски опит и надеждност по
отношение на областите, в които дават
консултации. Бенефициерите по тази
мярка се избират чрез покани за
отправяне на предложения.
Процедурата за подбор се
регламентира от правото за
обществените поръчки и е отворена
както за публични, така и за частни
организации. Тя е обективна и изключва
кандидати с конфликт на интереси.“

„Органите или структурите, избрани да
предоставят консултации, разполагат с
подходящи ресурси от редовно обучен и
квалифициран персонал и
консултантски опит и надеждност по
отношение на областите, в които дават
консултации. Доставчиците по тази
мярка се избират чрез процедура за
подбор, която е отворена както за
публични, така и за частни организации.
Тя е обективна и изключва кандидати с
конфликт на интереси.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG. (В член 267, параграф 1 от
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предложението на Комисията няма точка 3 като такава. В точка 2 текстът на
основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това означава, че последващата
номерация на точките в този параграф е също неправилна)
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 16 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
2д.
В член 16, параграф 1 уводната
част се заменя със следното:

„1.
Подпомагането по тази мярка
обхваща присъединяването за първи път
на земеделски стопани и групи от
земеделски стопани към:

„1.
Подпомагането по тази мярка
обхваща присъединяването за първи път
на земеделски стопани и групи от
земеделски стопани към, или участие
на земеделски стопани или групи от
земеделски стопани през петте
предходни години във:

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG. (В член 267, параграф 1 от
предложението на Комисията няма точка 3 като такава. В точка 2 текстът на
основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това означава, че последващата
номерация на точките в този параграф е също неправилна)
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 2 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2е.
В член 16, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„В случая на първоначално участие
преди заявлението за подпомагане
съобразно параграф 1 максималният
срок от пет години се намалява с броя
на годините, които са изминали
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495/649

PE601.115v02-00

BG

между първоначалното участие в
схема за качество и момента на
заявлението за подпомагане.“.
(В член 267, параграф 1 от предложението на Комисията няма точка 3 като такава.
В точка 2 текстът на основния акт е неправилно номериран като точка 3. Това
означава, че последващата номерация на точките в този параграф е също неправилна)
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 17 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
са свързани с преработката,
предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански
продукти, които попадат в обхвата на
приложение I към ДФЕС, или на памук,
с изключение на рибни продукти;
резултатът от производствения процес
може да бъде продукт, който не е
включен в обхвата на посоченото
приложение; когато подкрепата се
предоставя под формата на
финансови инструменти,
производствените ресурси също
могат да бъдат продукт, който не е
включен в обхвата на приложение I
към ДФЕС, при условие че
инвестицията допринася за един или
повече от приоритетите на Съюза за
развитие на селските райони;

б)
са свързани с преработката,
предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански
продукти, които попадат в обхвата на
приложение I към ДФЕС, или на памук,
с изключение на рибни продукти;
резултатът от производствения процес
може да бъде продукт, който не е
включен в обхвата на посоченото
приложение;

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 17 – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4a.
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В член 17 се добавя следният
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параграф:
“2a. Подпомагане съобразно букви
а), б), в) и г) от параграф 1,
прилагането на който води до
достигане на равнище под минимални
бюджетни кредити от 25%, не се
одобрява”.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 4 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявлението за подпомагане по силата
на параграф 1, буква а), подточка i) се
подава в срок от 24 месеца от датата
на установяването.

Заявлението за подпомагане по силата
на параграф 1, буква а), подточка i) се
подава най-късно 24 месеца след датата
на установяването.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 4 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят горни и
долни прагове за разрешаване на достъп
до подпомагане на бенефициери
съгласно параграф 1, буква a), подточки
i) и iii). Долният праг за подпомагане по
параграф 1, буква a), подточка i) е повисок от горния праг за подпомагане по
параграф 1, буква a), подточка iii).
Подпомагането се ограничава до
стопанства, отговарящи на
определението за микро- и малки
предприятия.“

Държавите членки определят горни и
долни прагове за разрешаване на достъп
до подпомагане съгласно параграф 1,
буква a), подточки i) и iii). Долният праг
за подпомагане по параграф 1, буква a),
подточка i) е по-висок от горния праг за
подпомагане по параграф 1, буква a),
подточка iii). Подпомагането се
ограничава до стопанства, отговарящи
на определението за микро- и малки
предприятия.“
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Изменение 17
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 19 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Подпомагането по параграф 1,
буква а) се изплаща на най-малко две
вноски. Плащанията могат да бъдат
намаляващи. Плащането на последната
вноска по параграф 1, буква a),
подточки i) и ii) се извършва само при
коректно изпълнение на бизнес плана.“;

5.
Подпомагането по параграф 1,
буква а) се изплаща на най-малко две
вноски. Плащанията могат да бъдат
намаляващи. Плащането на последната
вноска по параграф 1, буква a),
подточки i) и ii) се извършва само при
коректно изпълнение на бизнес плана и
се изплаща, във всеки случай, в
рамките на една година след
цялостното изпълнение на бизнес
плана.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 23 – заглавие
Текст в сила

Изменение
6a.
Заглавието на член 23 се заменя
със следното:

„Създаване на агролесовъдни системи“

„Създаване, възобновяване или
възстановяване на агролесовъдни
системи“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130520150523&qid=1489594815838&from=BG
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 23 – параграф 1
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Текст в сила

Изменение
6б.
В член 23, параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Подпомагането по член 21,
параграф 1, буква б) се предоставя на
частни стопани на земя, общини и
техни асоциации и покрива разходите
за установяване и за годишна премия за
хектар, която да покрива разходите за
поддръжка за максимален период от пет
години.“

„1.
Подпомагането по член 21,
параграф 1, буква б) се предоставя на
частни стопани на земя, общини и
техните асоциации и покрива
разходите за установяване,
възобновяване и/или възстановяване и
за годишна премия за хектар, която да
покрива разходите за поддръжка за
максимален период от пет години.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130520150523&qid=1489594815838&from=BG
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – заглавие
Текст в сила

Изменение
6в.
В член 27 заглавието се заменя
със следния текст:

„Учредяване на групи и организации на
производителите“

Учредяване на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
6г.
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част се заменя със следното:
„1.
Подпомагането по тази мярка се
отпуска с оглед улесняване на
учредяването на групи и организации на
производителите в секторите на
селското и горското стопанство с цел:“

„1.
Подпомагането по тази мярка се
отпуска с оглед улесняване на
учредяването на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации в секторите на селското и
горското стопанство с цел:

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 1 – буква г
Текст в сила

Изменение
6д.
В член 27, параграф 1, буква г)
се заменя със следното:

„г)
други дейности, които могат да
се осъществяват от групи и организации
на производителите, като изграждането
на умения за стопанска и търговска
дейност и организацията и улесняването
на иновационните процеси.“

„г)
други дейности, които могат да
се осъществяват от групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации като изграждането на
умения за стопанска и търговска
дейност и организацията и улесняването
на иновационните процеси.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 2 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
6е.
В член 27, параграф 2 първата
алинея се заменя със следното:
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„Помощта се отпуска на групи и
организации на производителите, които
са официално признати от
компетентните органи на държавите
членки, въз основа на бизнес план. Тя е
ограничена до групи и организации на
производители, които са МСП.“

Помощта се отпуска на групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации, които са официално
признати от компетентните органи на
държавите членки, въз основа на бизнес
план. Тя е ограничена до групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации, които са МСП.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 2 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
6ж. В член 27, параграф 2, втора
алинея се заменя със следното:

„Държавите членки проверяват дали
целите на бизнес плана са изпълнени в
срок от пет години след признаване на
групата или организацията на
производители.“

Държавите членки проверяват дали
целите на бизнес плана са изпълнени в
срок от пет години след признаване на
групата на производители,
организацията на производители или
договарящи организации.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 3 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
6з.
В член 27, параграф 3 втора
алинея се заменя със следното:

RR\1127745BG.docx
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„През първата година държавите членки
могат да изплатят помощ на групата или
организацията на производители,
изчислена на база средната годишна
продадена продукция от нейните
членовете през трите години,
предхождащи включването им в групата
или организацията. За групи и
организации на производителите в
горския сектор подпомагането се
изчислява на база средната продадена
продукция от членовете на групата или
организацията през последните пет
години, предхождащи нейното
признаване, с изключение на найвисоката и на най-ниската стойност.“

„През първата година държавите членки
могат да изплатят помощ на групата на
производители, организациите на
производители и договарящите
организации, изчислена на база
средната годишна продадена продукция
от нейните членовете през трите години,
предхождащи включването им в групата
или организацията. За групи на
производителите, организации на
производителите и договарящи
организации в горския сектор
подпомагането се изчислява на база
средната продадена продукция от
членовете на групата или организацията
през последните пет години,
предхождащи нейното признаване, с
изключение на най-високата и на найниската стойност.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 27 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
6и.
В член 27 параграф 5 се заменя
със следното:

„5.
Държавите членки могат да
продължат помощта за установяване на
групи на производителите дори след
като те са били признати за организации
на производителите съгласно условията
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 [24].“

„5.
Държавите членки могат да
продължат помощта за установяване на
групи на производителите дори след
като те са били признати за организации
на производителите или за договарящи
организации съгласно условията на
Регламент (ЕС) №1308/2013 [1].

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 27
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Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 9
Текст в сила

Изменение
6й.
В член 28 параграф 9 се заменя
със следното:

“9. Могат да се отпускат помощи за
опазване и устойчиво използване и
развитие на генетичните ресурси в
земеделието за операции, които не
попадат в обхвата на разпоредбите на
параграфи 1—8. Тези ангажименти
могат да се изпълняват от бенефициери,
различни от посочените в параграф 2.

“9. Могат да се отпускат помощи за
опазване и устойчиво използване и
развитие на генетичните ресурси в
земеделието за операции, които не
попадат в обхвата на разпоредбите на
параграфи 1—8. Такива помощи не
може да се ограничават само до
местни ресурси. Тези ангажименти
могат да се изпълняват от бенефициери,
различни от посочените в параграф 2.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1491393711907&from=BG
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
6к.
В член 29 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Подпомагането по настоящата
мярка се предоставя на хектар
земеделска площ, на земеделски
стопани или групи земеделски стопани,
които доброволно се ангажират да
преминат към или да поддържат
практиките и методите за биологично
земеделие, определени в Регламент (ЕО)
№ 834/2007, и които са действащи
земеделски стопани по смисъла на член
9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

RR\1127745BG.docx

„1.
Подпомагането по настоящата
мярка се предоставя на хектар
земеделска площ и в надлежно
обосновани случаи, на животинска
единица, на земеделски стопани или
групи земеделски стопани, които
доброволно се ангажират да преминат
към или да поддържат практиките и
методите за биологично земеделие,
определени в Регламент (ЕО) №
834/2007, и които са действащи
земеделски стопани по смисъла на член
9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“
503/649

PE601.115v02-00

BG

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1491393711907&from=BG
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 6 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6л.
В член 31, параграф 2 се добавя
следната алинея:
„Държавите членки могат да
определят допълнителни обективни и
недискриминационни критерии от
2018 г. Те съобщават на Комисията
това решение преди 1 януари 2018 г.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка -i (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 1 – буква а
Текст в сила

Изменение
-i)
В член 36, параграф 1 буква а) се
заменя със следното:

„a)
финансови вноски за премиите за
застраховка на реколтата, животните и
растенията срещу икономически загуби
на земеделските стопани, причинени от
неблагоприятни климатични явления,
болести по животните или по
растенията, нашествие на вредители или
екологичен инцидент;

„a)
финансови вноски за премиите за
застраховка на реколтата, животните и
растенията срещу икономически загуби
на прилагащи добри селскостопански
практики земеделски стопани,
причинени от неблагоприятни
климатични явления, болести по
животните или по растенията,
нашествие на вредители, екологичен
инцидент, свързан с пазара риск, или
за покриване на променливостта на
приходите;“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1491393711907&from=BG
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Изменение 31
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 1 – буква г
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)
инструмент за стабилизиране на
доходите под формата на финансови
вноски във взаимоспомагателни
фондове за предоставяне на
обезщетения на земеделските
производители от конкретен сектор при
сериозен спад в техните доходи.“;

г)
специфичен за съответния
сектор инструмент за стабилизиране на
доходите под формата на финансови
вноски във взаимоспомагателни
фондове за предоставяне на
обезщетения на земеделските
производители от конкретен сектор при
сериозен спад в техните доходи.“;

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 36 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
В параграф 5 втората алинея
се заличава.

заличава се

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 37 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
7a.
В член 37, параграф 1 уводната
част се заменя със следното:

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква a) се предоставя
единствено за застрахователни
договори, покриващи загуби, причинени
RR\1127745BG.docx

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква a) се предоставя
единствено за застрахователни
договори, покриващи загуби, причинени
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от неблагоприятни климатични явления,
от болест по животните или по
растенията, от нашествие на вредители
или от екологичен инцидент или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията или нашествие на
вредители, които са унищожили над
30% от средногодишната продукция на
даден земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключват годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.

от неблагоприятни климатични явления,
от болест по животните или по
растенията, от нашествие на вредители
или от екологичен инцидент или от
приемане на мярка в съответствие с
Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията или нашествие на
вредители, които са унищожили над
20% от средногодишната продукция на
даден земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключват годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
7б.
В член 37, параграф 1 се добавя
следната буква:
“ба) икономически показатели
(равнище на производство и цени).“

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a (нова)
PE601.115v02-00
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
7в.
В член 38, параграф 3, първа
алинея се добавя следната буква:
“ба) допълване на годишните
плащания във фонда.“

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
7г.
В член 38, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Финансовите вноски, посочени в
букви б) и ба) от първа алинея, могат
да бъдат кумулативни или взаимно
изключващи се, доколкото общият
размер на вноската е ограничен до
максималната ставка на помощта,
установена в приложение II.“

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 7 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
7д.
В член 38, параграф 3 втората
алинея се заменя със следното:

Подпомагането по член 36, параграф 1,
буква б) се отпуска единствено за
покриване на загуби, причинени от
настъпване на неблагоприятни
климатични явления, болест по
животните или по растенията или
нашествие на вредители или от
приемане на мярка в съответствие с
RR\1127745BG.docx

Подпомагането по член 36, параграф 1,
буква б) се отпуска единствено за
покриване на загуби, причинени от
настъпване на неблагоприятни
климатични явления, болест по
животните или по растенията или
нашествие на вредители или от
приемане на мярка в съответствие с
507/649
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Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията, нашествие на
вредители или екологичен инцидент,
които са унищожили над 30 % от
средногодишната продукция на
земеделския стопанин за
предшестващия тригодишен период,
или от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключат годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.

Директива 2000/29/ЕО с цел
ликвидиране или ограничаване на
болест по растенията, нашествие на
вредители или екологичен инцидент,
които са унищожили над 20 % от
средногодишната продукция на
земеделския стопанин за
предшестващия тригодишен период,
или от усреднения размер на база три
години от предшестващия петгодишен
период, като се изключат годините с
най-високия и най-ниския показател. За
изчисляване на годишната продукция на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният метод
на изчисление позволява да се определи
действителната загуба на земеделския
стопанин за дадена година.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 9 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
аа)
В член 39 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква в) се отпуска само при
условие че спадът в доходите надхвърля
30 % от средногодишния доход на
отделния земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднената сума за три години на
база предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, точка г)
означава сумата на приходите, които
земеделският производител получава от
пазара, включително всички форми на
PE601.115v02-00
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„1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква в) се отпуска само при
условие че спадът в доходите надхвърля
20 % от средногодишния доход на
отделния земеделски стопанин за
предшестващия тригодишен период или
от усреднената сума за три години на
база предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, точка г)
означава сумата на приходите, които
земеделският производител получава от
пазара, включително всички форми на
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публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделските
производители от взаимоспомагателни
фондове компенсират по-малко от 70 %
от загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта.

публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделските
производители от взаимоспомагателни
фондове компенсират по-малко от 70 %
от загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта. За изчисляване на
годишната загуба на доходи на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 9 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 4 – буква ба (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
В член 39, параграф 4 се добавя
следната буква:
„ба) допълване на годишните
плащания във фонда.“

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39a – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква г) се предоставя само
в надлежно обосновани случаи и когато
спадът в доходите надхвърля 20 % от
средногодишния доход на отделния
земеделски производител за
предшестващия тригодишен период или
усреднената сума за три години на
базата на предшестващия петгодишен

1.
Подпомагането по член 36,
параграф 1, буква г) се предоставя само
в надлежно обосновани случаи и когато
спадът в доходите, свързан с конкретно
производство, за което е бил създаден
инструментът за стабилизиране на
доходите, надхвърля 20% от
средногодишния доход на отделния
земеделски производител за това
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период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, точка г)
означава сумата на приходите, които
земеделският производител получава от
пазара, включително всички форми на
публично подпомагане, намалена с
разходите за производствени ресурси.
Плащанията за земеделските
производители от взаимоспомагателни
фондове компенсират по-малко от 70 %
от загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта.

конкретно производство за
предшестващия тригодишен период или
усреднената сума за три години на
базата на предшестващия петгодишен
период, като се изключват най-високият
и най-ниският показател. „Доходи“ по
смисъла на член 36, параграф 1, точка г)
означава сумата на приходите, които
земеделският производител получава от
пазара за това конкретно
производство, включително всички
форми на публично подпомагане,
намалена с разходите за производствени
ресурси, свързани с конкретното
производство. Плащанията за
земеделските производители от
взаимоспомагателни фондове
компенсират по-малко от 70 % от
загубата на доходи през годината, в
която производителят има право да
получава помощта. За изчисляване на
годишната загуба на доходи на
земеделския стопанин могат да се
използват индекси. Използваният
метод на изчисление на индексите
позволява да се направи справедлива
оценка на действителната загуба на
доходи на отделен земеделски
стопанин за дадена година.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) № 1035/2013
Член 45 – параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
Работен капитал, който
допълва нова инвестиция и е свързан с
нея и за който се получава
подпомагане от ЕЗФРСР посредством
финансов инструмент, установен в
съответствие с член 37 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, може да бъде
допустим разход. Такива допустими
разходи не надхвърлят 30 % от общия

5.
Когато подпомагане се
предоставя посредством финансов
инструмент, установен в съответствие с
член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
работният капитал може да бъде
допустим разход. Такива допустими
разходи не надхвърлят 200 000 евро или
30 % от общия размер на допустимите
разходи за инвестицията – която от
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размер на допустимите разходи за
инвестицията. Съответното искане се
обосновава надлежно.“

двете стойности е по-висока.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 45 – параграф 7 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
В член 45 се добавя следният
параграф:
“7a. Финансовите инструменти при
споделено управление отговарят на
високи стандарти за прозрачност,
отчетност и демократичен
контрол.“

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 58 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
12a. В член 58 параграф 1 се заменя
със следното:

„1.
Без да се засягат параграфи 5, 6 и
7 от настоящия член, общият размер на
помощта от Съюза за развитие на
селските райони съгласно настоящия
регламент за периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. е 936 милиона
евро по цени от 2011 г., в съответствие с
многогодишната финансова рамка за
периода 2014—2020 г.
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„1.
Без да се засягат параграфи 5, 6 и
7 от настоящия член, общият размер на
помощта от Съюза за развитие на
селските райони съгласно настоящия
регламент за периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. е 936 милиона
евро по цени от 2011 г., в съответствие с
многогодишната финансова рамка за
периода 2014—2020 г. Без да се
накърнява ново определение на общия
размер на помощта на Съюза за
развитие на селските райони,
текущите програми за селско
развитие, одобрени в съответствие с
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член 10, параграф 2, продължават да
се прилагат до 2024 г. или до
приемането на нова реформа.“
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 60 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
Параграф 1 се заменя със
следното:

заличава се

1.
Чрез дерогация от член 65,
параграф 9 от Регламент (ЕС) №
1303/2013, в случай на извънредни
мерки поради природни бедствия,
катастрофи или неблагоприятни
климатични събития или на
съществени и внезапни промени в
социално-икономическите условия в
държавата членка или региона,
включително значителни и внезапни
демографски промени, произтичащи
от миграцията или приемането на
бежанци, в програмите за развитие
на селските райони може да се
предвиди разходите, свързани с
промени в програмата, да се считат
за допустими от датата на
настъпване на събитието.“

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 66 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
15a. В член 66, параграф 1 буква б) се
заличава.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 74 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.
В член 74, буква а) се заменя със
следното:

заличава се

а)
„дава консултация и
становище, преди публикуването на
съответната покана за представяне
на предложения, относно
критериите за подбор за
финансираните операции, като тези
критерии се преразглеждат съгласно
нуждите на програмата;.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 17 – параграф 3
Текст в сила

Изменение
16а. В приложение II, член 17,
параграф 3, колона 4, Преработка и
предлагане на пазара на продукти,
изброени в приложение I към ДФЕС,
четвъртият ред се заменя със
следното:

от сумата за допустима инвестиция в
други райони

от сумата за допустима инвестиция в
други райони

Горните ставки могат да се увеличат с
допълнителни 20 процентни пункта за
операции, подпомагани в рамките на

Горните ставки могат да се увеличат с
допълнителни 20 процентни пункта за
операции, подпомагани в рамките на
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ЕПИ, или операциите, свързани със
сливане на организации на
производители, ако максималното
комбинирано подпомагане не надхвърля
90 %

ЕПИ, за колективни инвестиции и
интегрирани проекти или операциите,
свързани със сливане на организации на
производители, ако максималното
комбинирано подпомагане не надхвърля
90 %

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1491393711907&from=BG
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 37 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
16б. В приложение II, член 37
параграф 5 се заменя със следното:

„Член 37, параграф 5

„Член 37, параграф 5

Застраховане на реколтата, животните и
растенията

Застраховане на реколтата, животните и
растенията

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70
%

от дължимата застрахователна премия“

от дължимата застрахователна премия“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=BG)
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 38 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
16в. В приложение II член 38,
параграф 5 се заменя със следното:

„Член 38, параграф 5

„Член 38, параграф 5

Взаимоспомагателни фондове за

Взаимоспомагателни фондове за
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неблагоприятни климатични явления,
болести по животните и растенията,
нашествия на вредители и екологични
катастрофи

неблагоприятни климатични явления,
болести по животните и растенията,
нашествия на вредители и екологични
катастрофи

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70
%

от допустимите разходи.“

от допустимите разходи.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 267 – параграф 1 – точка 16 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение II – член 39 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
16г. В приложение II член 39,
параграф 5 се заменя със следното:

Член 39, параграф 5

Член 39, параграф 5

Инструмент за стабилизиране на
доходите

Инструмент за стабилизиране на
доходите

Максимална сума в евро или ставка 65
%

Максимална сума в евро или ставка 70
%

от допустимите разходи.“

от допустимите разходи.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
-1.
В член 9, параграф 1 първата
алинея се заменя със следното:

Сертифициращият орган е публичен или
частен одиторски орган, определен от
държавата членка. Когато е частен
RR\1127745BG.docx

Сертифициращият орган е публичен или
частен одиторски орган, определен от
държавата членка. Когато е частен

515/649

PE601.115v02-00

BG

одиторски орган и ако приложимото
право на Съюза или национално право
го изисква, държавата членка
осъществява подбора му чрез публична
тръжна процедура. Сертифициращият
орган представя становище, изготвено
съгласно международно приетите
одитни стандарти, относно
изчерпателността, точността и
достоверността на годишния финансов
отчет на разплащателната агенция,
доброто функциониране на нейната
система за вътрешен контрол и
законосъобразността и редовността на
разходите, за чието възстановяване е
отправено искане до Комисията. В това
становище се посочва също дали
прегледът поставя под съмнение
твърденията от декларацията за
управлението.

одиторски орган и ако приложимото
право на Съюза или национално право
го изисква, държавата членка
осъществява подбора му чрез публична
тръжна процедура. Сертифициращият
орган представя становище, изготвено
съгласно международно приетите
одитни стандарти, относно
изчерпателността, точността и
достоверността на годишния финансов
отчет на разплащателната агенция,
доброто функциониране на нейната
система за вътрешен контрол и
законосъобразността и редовността на
разходите, за чието възстановяване е
отправено искане до Комисията. В това
становище се посочва също дали
прегледът поставя под съмнение
твърденията от декларацията за
управлението. Сертифициращият
орган проверява само
съответствието с правото на
Съюза.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE)
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1a. В член 9, параграф 1 след първа
алинея се вмъква следната алинея:
„Разплащателната агенция спазва
правото и носи отговорност за
изпълнението на програмите за
финансиране. Тя спазва правото на
Съюза, в съответствие с
международно приети норми, и
упражнява своите дискреционни
правомощия по съответен начин. В
своите оценки сертифициращият
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орган гарантира, че спазва правото и
добрите практики, както и
системите за контрол, релевантни за
съответните решения.“

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 9 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
-1б.

Добавя се следният член:

„Член 9a
Праг на същественост
В одитите на разплащателната
агенция и сертифициращия орган се
взема под внимание прагът на
същественост за допустим риск от
грешки. Прагът на същественост е
4%.“

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 5 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията
Държавите членки възстановяват
бюджетните кредити, пренесени
съгласно член 12, параграф 2, буква г)
от Финансовия регламент, на крайните
получатели, подлежащи през
финансовата година, към която са
пренесени бюджетните кредити, на
ставката на корекция.

Изменение
Ако не са били използвани през
текущата финансовата година,
бюджетните кредити, пренесени
съгласно член 12, параграф 2, буква г)
от Финансовия регламент, се
прехвърлят към резерва за кризи в
селскостопанския сектор на
следващата финансова година.

Изменение 55
Предложение за регламент
RR\1127745BG.docx
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Член 268 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 5 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възстановяването, посочено в първа
алинея, се прилага само за крайни
бенефициери в тези държави членки, в
които през предходната финансова
година се е прилагала финансова
дисциплина.

заличава се

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 6
Текст в сила

Изменение
1a.
В член 26, параграф 6 се заменя
със следното:

“6.
Комисията може да приема
актове за изпълнение за определяне на
реда и условията, които се прилагат
към бюджетните кредити, пренесени
в съответствие с член 169, параграф 3
от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012, за да се финансират
разходите, посочени в член 4,
параграф 1, буква б) от настоящия
регламент. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с
процедурата по консултиране,
посочена в член 116, параграф 2.

“6.
Чрез дерогация от параграф 5,
ако резервът за кризи в
селскостопанския сектор не е бил
използван през текущата финансова
година, бюджетните кредити се
пренасят за следващата година в
съответствие с член 12 от
Финансовия регламент и са на
разположение на селскостопанския
сектор в случай на криза.

Ако Комисията предвижда, че
годишният размер на резерва за кризи
за текущата финансова година ще
надвишава бюджетните кредити,
които се пренасят, тя прилага
намалението на преките плащания
чрез механизма за финансова
дисциплина, представен в настоящия
член.“
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 7
Текст в сила

Изменение
1б.
В член 26 параграф 7 се заменя
със следното:

“7. При прилагането на настоящия член,
сумата за резерва за кризи в
селскостопанския сектор, посочен в
член 25, се включва при определянето
на ставката на корекция. Всяка сума,
която не се предоставя за мерки при
кризи в края на финансовата година, се
изплаща в съответствие с параграф 5
от настоящия член.

“7. При прилагането на настоящия член,
сумата за резерва за кризи в
селскостопанския сектор, посочен в
член 25, се включва при определянето
на ставката на корекция, ако резервът
за кризи е използван или следва да бъде
коригиран за текущата финансова
година. Всяка сума, която не се
предоставя за мерки при кризи в края на
финансовата година, се пренася за
следващата финансова година.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 26 – параграф 7 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1в.
В член 26 се добавя следният
параграф:
7a.
Възстановяването, посочено в
първа и шеста алинея, се прилага само
за крайни бенефициери през
финансовата 2021 г. в тези държави
членки, в които през предходните
финансови години се е прилагала
финансова дисциплина.
Окончателно възстановяване ще се
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приложи в края на финансовия период
за онези бенефициери, които са
кандидатствали за прякото
подпомагане през 2020 г.
(финансовата 2021 г.).“

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 52 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.

Добавя се следният член:

Член 52a
Вземане под внимание на
съществуващи оценки (един одит)
1.
По отношение на програми, в
които Комисията стига до
заключението, че одобрението на
сертифициращия орган е надеждно,
тя постига споразумение със
сертифициращия орган за
ограничаване на собствените им
проверки на място на прегледа на
дейностите на сертифициращия
орган, освен ако са налице
доказателства за пропуски в
работата на сертифициращия орган
за дадена финансова година, за която
Комисията вече е приела отчетите.
2.
Комисията може да направи
оценка на дейностите на
сертифициращия орган, да провери
одитната пътека на всеки
сертифициращ орган или да участва в
проверки на място на
сертифициращия орган и при
необходимост, в съответствие с
международните стандарти за одит,
да инициира одит на проекти, за да
предостави гаранция за ефективното
функциониране на сертифициращия
орган.
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Изменение 60
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
4.
В член 54, параграф 2 се заменя
със следното:

Изменение
заличава се

“2.
Ако сумата не е възстановена в
рамките на четири години след
датата на искането за
възстановяване, или в рамките на
осем години, ако възстановяването е
поискано чрез националните
съдилища, финансовите последици от
невъзстановяването са за сметка на
съответната държава членка, без да
се засяга изискването съответната
държава членка да прилага процедури
за възстановяване съгласно член 58.
Когато в рамките на процедурата по
възстановяване се установи
отсъствие на каквито и да е
нередности посредством
административен или правен
инструмент с окончателен характер,
съответната държава членка
декларира като разход пред
Фондовете финансовата тежест,
поета от нея по силата на първа
алинея.
Ако обаче по причини, за които
заинтересованата държава членка не
носи отговорност, подлежащата на
връщане сума не може да бъде
възстановена в сроковете, посочени в
първа алинея, и размерът на тази
сума надвишава 1 милион евро,
Комисията може, по искане на
държавата членка, да удължи
сроковете с период не по-дълъг от
половината от първоначалния срок.“
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Изменение 61
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 54, параграф 3 първата
алинея се заменя със следното:

“3.
По надлежно обосновани
съображения държавите членки могат
да решат да не търсят възстановяване на
средствата. Решение в този смисъл може
да бъде взето само в следните случаи:

“3.
По надлежно обосновани
съображения държавите членки могат
да решат да не търсят възстановяване на
средствата. Решение в този смисъл може
да бъде взето в следните случаи:

а)
ако направените и евентуалните
разходи по връщането на цялата сума
надхвърлят размера на подлежащата на
връщане сума, което условие се счита за
настъпило, ако:

а)
ако направените и евентуалните
разходи по връщането на цялата сума
надхвърлят размера на подлежащата на
връщане сума, което условие се счита за
настъпило, ако подлежащата на
връщане от бенефициера сума в
рамките на индивидуално плащане по
схема за подпомагане или мярка за
подпомагане не надхвърля 250 EUR,
без да се включват лихвите,

i)
подлежащата на връщане от
бенефициера сума в рамките на
индивидуално плащане по схема за
подпомагане или мярка за
подпомагане не надхвърля 100 EUR,
без да се включват лихвите, или
ii)
подлежащата на връщане от
бенефициера сума в рамките на
индивидуално плащане по схема за
подпомагане или мярка за
подпомагане е между 100 EUR и
150 EUR, без да се включват лихвите,
и съответната държава членка
прилага праг, равен на подлежащата
на възстановяване сума или по-висок
от нея, под който съгласно
националното си право не пристъпва
към събиране на дългове на
национално равнище;
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б)
ако връщането се окаже
невъзможно поради
неплатежоспособност,
констатирана и призната съгласно
националното право, на длъжника
или на лицата, носещи юридическа
отговорност за нередността.

б)
ако държава членка следва найдобрите практики за актуализиране
на системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП) в 3годишен цикъл и е въвела
геопространственото заявление за
помощ, няма изискване за
възстановяване на неправомерни
плащания за малки площи под 1
хектар“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 54 – параграф 3 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4б.
Към член 54, параграф 3 се
добавя следната буква:
ба)
чрез дерогация от член 97,
параграф 3, държавите членки могат
да решат да не търсят
възстановяване на средствата въз
основа на неспазване на правилата за
кръстосано спазване в съответствие
с буква а).

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 72 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
5a.
В член 72 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Чрез дерогация от параграф 1,
буква а) държавите членки могат да
решат, че земеделски парцели с площ до
RR\1127745BG.docx

„2.
Чрез дерогация от параграф 1,
буква а) държавите членки могат да
решат, че:
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0,1 хектар, за които не е подадено
заявление за плащане, не е необходимо
да бъдат декларирани, при условие че
общата площ на такива парцели не
надхвърля 1 хектар и/или могат да
решат, че земеделски стопанин, който
не подава заявление за директно
плащане на площ, не е необходимо да
декларира земеделските си парцели,
когато общата площ не надвишава 1
хектар. При всички случаи земеделският
стопанин посочва в заявлението си, че
има на разположение земеделски
парцели и по искане на компетентните
органи посочва местоположението им.“
а)
земеделски парцели с площ до
0,1 хектар, за които не е подадено
заявление за плащане, не е необходимо
да бъдат декларирани, при условие че
общата площ на такива парцели не
надхвърля 1 хектар и/или могат да
решат, че земеделски стопанин, който
не подава заявление за директно
плащане на площ, не е необходимо да
декларира земеделските си парцели,
когато общата площ не надвишава 1
хектар. При всички случаи земеделският
стопанин посочва в заявлението си, че
има на разположение земеделски
парцели и по искане на компетентните
органи посочва местоположението им;
б)
земеделските стопани, които
участват в схемата за подпомагане
на дребни земеделски стопани, не е
необходимо да декларират
земеделските парцели, за които не е
подадено заявление за плащане, освен
ако такава декларация не се изисква
за целите на друга помощ или
подпомагане.“
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
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Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 75 – параграф 1 – алинея 4
Текст в сила

Изменение
5б.
В член 75, параграф 1 алинея 4
се заменя със следното:

По отношение на предоставеното
подпомагане по линия на развитието на
селските райони съгласно посоченото в
член 67, параграф 2 настоящият
параграф се прилага по отношение на
заявленията за помощ и исканията за
плащане, считано от референтната 2018
година, освен по отношение на
авансовите плащания в размер до 75 %,
предвидени в трета алинея от настоящия
параграф.

По отношение на предоставеното
подпомагане по линия на развитието на
селските райони съгласно посоченото в
член 67, параграф 2 настоящият
параграф се прилага по отношение на
заявленията за помощ и исканията за
плащане, считано от референтната 2020
година, освен по отношение на
авансовите плащания в размер до 75 %,
предвидени в трета алинея от настоящия
параграф.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 118 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5в.

Добавя се следният член:

„Член 118a
Забрана за обратно действие
1.
Промени на разпоредбите,
както и на насоките, работните
инструменти или всякакви други
документи на Комисията с преки и
непреки външни последици, както и
предишни тълкувания на разпоредби
на институциите и на органите на
Съюза, както и на сертифициращия
орган и разплащателните агенции на
Комисията, могат да имат действие
само в бъдеще.
2.
Обратно действие може да
бъде позволено само в изключителни
RR\1127745BG.docx
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случаи. В този случай се отчита
императивен обществен интерес за
обратно действие и законните
очаквания на засегнатите лица във
връзка с правната сигурност се
зачитат надлежно. Възможността
за преходни договорености без
санкции се взема надлежно под
внимание.“

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – точка 5 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 118 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5г.
Следният член се добавя след
член 118:
„Член 118б
Ограничения на документи на
Комисията
Насоки, инструменти или други
документи на Комисията с преки и
непреки външни последици се
ограничават до минимум по
отношение на техния размер и обем.
Документите на първо място
гарантират еднообразен акт и са
съобразени с изискванията на
разпоредбите.“

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква в – подточка i
Текст в сила

Изменение
-1.
В член 1, буква в) подточка i) се
заменя със следното:

PE601.115v02-00

BG

526/649

RR\1127745BG.docx

производството, отглеждането или
култивирането на селскостопански
продукти, включително прибирането на
реколтата, доенето, развъждането на
животни и отглеждането на животни за
селскостопански цели,

производството, отглеждането,
култивирането или съхранението на
основни селскостопански продукти и
производствени ресурси, включително
прибирането на реколтата, доенето,
развъждането на животни и
отглеждането на животни за
селскостопански цели,“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква е
Текст в сила

Изменение
-1a. В член 4, параграф 1 буква е) се
заменя със следния текст:

“е)
„обработваема земя“ означава
земя, която се обработва за
производството на култури, или площи,
които са на разположение за
производството на култури, но оставени
под угар, включително площи, оставени
под угар в съответствие с членове 22, 23
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005
и с член 28 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, независимо от това дали
на тази земя са разположени оранжерии
или подвижни или неподвижни навеси;

“е)
„обработваема земя“ означава
земя, която се обработва за
производството на култури, или площи,
които са на разположение за
производството на култури, но оставени
под угар, включително площи, оставени
под угар в съответствие с членове 22, 23
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005
и с член 28 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, независимо от това дали
на тази земя са разположени оранжерии
или подвижни или неподвижни навеси;
тя може да включва, когато
държавите членки вземат такова
решение, площи, които са оставени
под угар и са покрити от треви или
други тревни фуражи, които са били
земеделски площи, но не постоянно
затревени площи в момента на
оставяне под угар за първи път;“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
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Изменение 69
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква з
Текст в сила

Изменение
-1б. В член 4, параграф 1 буква з) се
заменя със следното:

“з)
„постоянно затревена площ и
постоянно пасище“ (наричани заедно
„постоянно затревени площи“) означава
земя, използвана за отглеждане на трева
или други тревни фуражи, естествено
растящи (саморазсадени) или чрез
култивиране (изкуствено засети), които
не са били включени в сеитбооборота на
стопанството в продължение на пет
години или повече; то може да включва
други подходящи за паша видове, като
храсти и/или дървета, при условие че
тревата или другите фуражи остават
преобладаващи, както и, когато
държавите членки вземат такова
решение, подходяща за паша земя, по
отношение на която се прилагат
установени местни практики, при
които тревите и другите тревни фуражи
традиционно не са преобладаващи в
зоните на паша;

“з)
„постоянно затревена площ и
постоянно пасище“ (наричани заедно
„постоянно затревени площи“) означава
земя, използвана за отглеждане на трева
или други тревни фуражи, естествено
растящи (саморазсадени) или чрез
култивиране (изкуствено засети), които
не са били включени в сеитбооборота на
стопанството в продължение на седем
години или повече; то може да включва
други подходящи за паша видове, като
храсти и/или дървета, при условие че
тревата или другите фуражи остават
преобладаващи, както и, когато
държавите членки вземат такова
решение, подходяща за паша земя и
когато държавите членки вземат
такова решение, други източници на
фуражи, при условие че тревите и
другите тревни фуражи останат
преобладаващи:
i)
подходяща за паша земя, която
е част от установени местни
практики, при които тревите и
другите тревни фуражи традиционно
не са преобладаващи в зоните на
паша, и/или
ii)
подходяща за паша земя, в
която тревите и другите тревни
фуражи не са преобладаващи или
липсващи в зоните на паша;
За целите на това определение
държавите членки може да вземат
решение, че следните практики са
ротация на културите:
i)
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тревни фуражи на площ след
премахване на предишно покритие с
трева или други тревни фуражи, ако
новото покритие се осъществи от
вид или смесица от видове, различни
от предишното покритие; или
ii)
засяването на треви или други
тревни фуражи на площ директно
или след премахване на предишно
покритие с трева или други тревни
фуражи;“
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 4 – параграф 1 – буква и
Текст в сила

Изменение
-1в. В член 4, параграф 1
подточка i) се заменя със следното:

“и)
„треви или други тревни
фуражи“ означава всички тревни
растения, които традиционно се срещат
на естествените пасища или обикновено
са включени в смесите от семена за
пасища или ливади в държавата членка,
независимо дали се използват за паша
или не;

“и)
„треви или други тревни
фуражи“ означава всички тревни
растения, които традиционно се срещат
на естествените пасища или обикновено
са включени в смесите от семена за
пасища или ливади в държавата членка,
независимо дали се използват за паша
или не, включително бобови култури,
които са засети специално;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 9 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
В член 9 се добавя следният
параграф:
3a.
„Държавите членки могат да
решат физически или юридически
лица, или групи от физически или
юридически лица, които са
регистрирани като земеделски
производители в който и да е
национален публичен регистър, да
бъдат определени като активни
земеделски производители.“

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 9 – параграф 8
Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.
Държавите членки могат да
решат да спрат прилагането на
разпоредбите на настоящия член от
2018 г. Те уведомяват Комисията за
това решение до 1 август 2017 г.“

заличава се

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 4
Текст в сила

Изменение
2a.
В член 25 параграф 4 се заменя
със следното:

В допълнение държавите членки
предвиждат, най-късно за референтната
2019 г., че никое право на плащане няма
единична стойност, по-ниска от 60 % от
националната или регионалната
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„В допълнение държавите членки
предвиждат, най-късно за референтната
2019 г., че никое право на плащане няма
единична стойност, по-ниска от 60% от
националната или регионалната
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единична стойност през 2019 г., освен
ако това би довело в държави членки,
прилагащи прага, посочен в параграф 7,
до максимално намаление над този праг.
В тези случаи минималната единична
стойност се определя на равнище, което
е необходимо за зачитането на този
праг.

единична стойност през 2019 г. във
всички райони извън определения
планински район и по-ниска от 80% в
определения планински район, освен
ако това би довело в държави членки,
прилагащи прага, посочен в параграф 7,
до максимално намаление над този праг.
В тези случаи минималната единична
стойност се определя на равнище, което
е необходимо за зачитането на този
праг.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 30 – параграф 7 – буква e a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2б.
В член 30, параграф 7, първа
алинея се добавя следната буква:
„еа) увеличават стойността на
правата на плащане до националната
или регионалната средна стойност,
посочена в параграф 8, втора алинея
от настоящия член, след тежко
природно бедствие, което засяга
сериозно стопанството, като пречи
на нормалното протичане на
дейността;“

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 34 – параграф 3 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
2в.
В член 34, параграф 3 първата
алинея се заменя със следното:
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“3. Държавите членки, които не
използват възможността в член 23,
параграф 1, могат да решат, че правата
на плащане могат да бъдат прехвърлени
или активирани само в рамките на
същия регион, освен в случаите на
действително или бъдещо наследяване.

“3. Държавите членки, които не
използват възможността в член 23,
параграф 1, могат да решат, че правата
на плащане могат да бъдат прехвърлени
или активирани само в рамките на
същия регион или само в рамките на
планинския район на държавата
членка, освен в случаите на
действително или бъдещо наследяване.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 11 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
3a.
В член 43, параграф 11, втора
алинея се заменя със следното:

Първа алинея се прилага само за
единиците на стопанството, които се
използват за биологично производство в
съответствие с член 11 от Регламент
(ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за
единиците на стопанството, които се
използват за биологично производство в
съответствие с член 11 от
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които
прилагат схеми за агроекология в
съответствие с Регламент (ЕС) №
1305/2013;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 1 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
3б.
В член 44, параграф 1 първата
алинея се заменя със следното:

Когато обработваемата земя на
PE601.115v02-00
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Когато обработваемата земя на
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земеделския стопанин включва между
10 и 30 хектара и не е изцяло засята с
култури под вода през значителна част
от годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, на
тази обработваема земя има най-малко
две различни култури. Основната
култура не превишава 75 % от
обработваемата земя.

земеделския стопанин включва между
15 и 30 хектара и не е изцяло засята с
култури под вода през значителна част
от годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, на
тази обработваема земя има най-малко
две различни култури. Основната
култура не превишава 75 % от
обработваемата земя.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
3в.
В член 44 параграф 2 се заменя
със следното:

„2.
Без да се засяга броят култури,
който е необходим съгласно параграф 1,
установеният в него максимален праг не
се прилага за стопанства, когато тревите
или другите тревни фуражи или земята,
оставена под угар, обхващат повече от
75 % от обработваемата земя. В тези
случаи основната култура на оставащата
обработваема площ не заема повече от
75 % от нея, освен когато тази площ е
заета от треви или други тревни фуражи
или е оставена под угар.“

„2.
Без да се засяга броят култури,
който е необходим съгласно параграф 1,
установеният в него максимален праг не
се прилага за стопанства, когато тревите
или другите тревни фуражи или земята,
оставена под угар или изцяло засята с
култури под вода в продължение на
значителна част от годината или на
значителна част от цикъла на
отглеждане на културите, обхващат
повече от 75 % от обработваемата земя.
В тези случаи основната култура на
оставащата обработваема площ не заема
повече от 75 % от нея, освен когато тази
площ е заета от треви или други тревни
фуражи или е оставена под угар.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 3 – буква а
Текст в сила

Изменение
3г.
В член 44, параграф 3 буква а) се
заменя със следното:

„a)
в които повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
производството на треви или други
тревни фуражи, оставена е под угар или
е обект на съчетаване на тези употреби,
при условие че обработваемата земя,
която не се използва за тези
употреби, не надхвърля 30 хектара;

„a)
в които повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
производството на треви или други
тревни фуражи, оставена е под угар или
е обект на съчетаване на тези употреби;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 3 – буква б
Текст в сила

Изменение
3д.
В член 44, параграф 3 буква б) се
заменя със следното:

“б)
когато повече от 75 % от
отговарящата на условията за
подпомагане земеделска площ е
постоянно затревена площ, се използва
за производството на треви или други
тревни фуражи, или за производството
на култури под вода през значителна
част от цикъла за отглеждане на
културите, или е обект на съчетаване на
тези употреби, при условие че
обработваемата земя, която не се
използва за тези цели, не надхвърля 30
хектара;“

“б)
когато повече от 75 % от
отговарящата на условията за
подпомагане земеделска площ е
постоянно затревена площ, се използва
за производството на треви или други
тревни фуражи, или за производството
на култури под вода през значителна
част от цикъла за отглеждане на
културите, или е обект на съчетаване на
тези употреби;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 81
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Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44 – параграф 4 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
3е.
В член 44, параграф 4 втора
алинея се заменя със следното:

Зимните и пролетните култури се
разглеждат като различни култури, дори
когато са от един и същи род.

Зимните и пролетните култури се
разглеждат като различни култури, дори
когато са от един и същи род. Triticum
spelta се счита за различна култура от
културите, които принадлежат към
същия род.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 45 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ж. В член 45, параграф 1 се добавя
следната алинея:
Настоящият параграф не се прилага
за пасища, които били отдадени под
аренда като обработваема земя, нито
за обработваема земя, която е била
договорно обвързана като пасища,
след период от пет години; Тези земи
могат да възвърнат първоначалния си
статут.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 45 – параграф 1 – алинея 3 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
3з.
В член 45, параграф 1 се добавя
следната алинея:
Държавите членки може да решат да
не прилагат задължението,
установено в първата алинея, за
земеделски стопани, които са
преобразували основаното главно на
трева производство в друг вид
производство на дългосрочна основа
след 1 януари 2015 г. Държавите
членки също така могат да решат да
не прилагат задължението за
земеделски площи, които са
продадени или отдадени под аренда на
дългосрочна основа след 1 януари
2015 г. на земеделски стопанин, който
няма основано на трева производство.

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 1
Текст в сила

Изменение
3и.
В член 46, параграф 1 първата
алинея се заменя със следното:

„1.
Когато обработваемата земя на
стопанството включва повече от 15
хектара, земеделският стопанин прави
необходимото с оглед на това, считано
от 1 януари 2015 г., площ,
представляваща най-малко 5 % от
обработваемата земя на стопанството,
която земеделският стопанин е
декларирал в съответствие с член 72,
параграф 1, първа алинея, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и ако тя се
счита за екологично насочена площ в
съответствие с параграф 2 от настоящия
член, включително площите, посочени
в, букви в,) г), ж) и з,) от посочения
параграф, представлява екологично
PE601.115v02-00
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„1.
Когато обработваемата земя на
стопанството включва повече от 15
хектара, от този хектар нататък
земеделският стопанин прави
необходимото с оглед на това, считано
от 1 януари 2015 г., площ,
представляваща най-малко 5 % от
обработваемата земя на стопанството,
която земеделският стопанин е
декларирал в съответствие с член 72,
параграф 1, първа алинея, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и ако тя се
счита за екологично насочена площ в
съответствие с параграф 2 от настоящия
член, включително площите, посочени
в, букви в,) г), ж) и з,) от посочения
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насочена площ.

параграф, представлява екологично
насочена площ.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3й.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йа) площи с мискантус (слонска
трева, лат. Miscánthus);“

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3к.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йб) площи със Silphium
perfoliatum;“

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й в (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3л.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:

RR\1127745BG.docx
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„йв) площи под угар, ползвани от
пчеларите (съставени от видове,
богати на полен и нектар);“

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й г (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3м.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йг) площи с горски треви;“

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й д (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3н.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йд) бял синап;“

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – буква й е (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3о.
В член 46, параграф 2 се добавя
следната буква:
„йе) фуражна ряпа;“
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Изменение 91
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 п (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3п.
В член 46, параграф 2 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Прилагането на неизползвана земя
не изключва дейности върху тази
земя, необходими за икономическата
обработка на съседните площи.“

Изменение 92
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 4 – буква а
Текст в сила

Изменение
3р.
В член 46, параграф 4 буква а) се
заменя със следното:

„a)
където повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
производство на треви или други тревни
фуражи, представлява земя, оставена
под угар, която е засята с бобови
култури, или съчетава тези употреби,
при условие че обработваемата площ,
която не се използва по посочените
начини, не надхвърля 30 хектара;

„a)
където повече от 75 % от
обработваемата земя се използва за
производство на треви или други тревни
фуражи, представлява земя, оставена
под угар, която е засята с бобови
култури, или съчетава тези употреби;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=BG
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 с (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 4 – буква б
RR\1127745BG.docx
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Текст в сила

Изменение
3с.
В член 46, параграф 4 буква б) се
заменя със следното:

“б)
където повече от 75 % от
земеделската площ, отговаряща на
условията за подпомагане, представлява
постоянно затревена площ и се използва
за производство на треви или други
тревни фуражи или е засята с култури
под вода през значителна част от
годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, или
съчетава тези употреби, при условие че
обработваемата площ, която не се
използва по посочените начини, не
надхвърля 30 хектара;“

“б)
където повече от 75 % от
земеделската площ, отговаряща на
условията за подпомагане, представлява
постоянно затревена площ и се използва
за производство на треви или други
тревни фуражи или е засята с култури
под вода през значителна част от
годината или през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, или
съчетава тези употреби;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 т (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 9 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3т. В член 46, параграф 9 буква в) се
заличава.

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
3у.
В член 50 параграф 5 се заменя
със следното:

“5. Плащането за млади земеделски
стопани се отпуска на земеделски
PE601.115v02-00
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“5. Плащането за млади земеделски
стопани се отпуска на земеделски
540/649
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стопанин за срок от най-много пет
години. Този срок се намалява с броя
на годините, които са изминали от
създаването на стопанството,
посочено в параграф 2, буква а), и
първото подаване на заявлението за
плащане за млади земеделски
стопани.

стопанин за срок от най-много пет
години.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ф (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 6 – буква а
Текст в сила

Изменение
3ф.
В член 50, параграф 6 буква а) се
заменя със следното:

„а)25 % от средната стойност на правата
на плащане, притежавани или взети под
аренда от земеделския стопанин; или“

„а) между 25% и стойност, не повисока от 50%, от средната стойност на
правата на плащане, притежавани или
взети под аренда от земеделския
стопанин; или“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 х (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 6 – буква б
Текст в сила

Изменение
3х.
В член 50, параграф 6 буква б) се
заменя със следното:

„б) 25 % от размер, изчислен, като се
раздели фиксиран процент от
националния таван за календарната 2019
година съгласно посоченото в
приложение II, на броя на всички
RR\1127745BG.docx

„б) между 25% и стойност, не повисока от 50% от размер, изчислен,
като се раздели фиксиран процент от
националния таван за календарната 2019
година съгласно посоченото в

541/649

PE601.115v02-00

BG

отговарящи на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 33,
параграф 1. Този фиксиран процент е
равен на дела от националния таван,
оставащ за схемата за основно плащане
в съответствие с член 22, параграф 1 за
2015 г.

приложение II, на броя на всички
отговарящи на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 33,
параграф 1. Този фиксиран процент е
равен на дела от националния таван,
оставащ за схемата за основно плащане
в съответствие с член 22, параграф 1 за
2015 г.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ц (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 7
Текст в сила

Изменение
3ц.
В член 50, параграф 7 се заменя
със следното:

“7. Държавите членки, които прилагат
член 36, ежегодно изчисляват размера
на плащането за млади земеделски
стопани, като умножат стойността,
отговаряща на 25 % от схемата за
единно плащане на площ, изчислена в
съответствие с член 36, по броя
отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.

“7. Държавите членки, които прилагат
член 36, ежегодно изчисляват размера
на плащането за млади земеделски
стопани, като умножат стойността,
отговаряща на стойност между 25% и
стойност, не по-голяма от 50%, от
схемата за единно плащане на площ,
изчислена в съответствие с член 36, по
броя отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=EN)
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 3 ч (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 8 – алинея 1
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Текст в сила

Изменение
3ч.
В член 50, параграф 8 първата
алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от параграфи 6 и 7
държавите членки могат да изчисляват
ежегодно размера на плащането за
млади земеделски стопани, като
умножат стойността, отговаряща на 25
% от средното национално плащане на
хектар, по броя права, които
земеделският стопанин е активирал в
съответствие с член 32, параграф 1, или
по броя отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

„Чрез дерогация от параграфи 6 и 7
държавите членки могат да изчисляват
ежегодно размера на плащането за
млади земеделски стопани, като
умножат стойността, отговаряща на
стойност между 25% и не повече от
50% от средното национално плащане
на хектар, по броя права, които
земеделският стопанин е активирал в
съответствие с член 32, параграф 1, или
по броя отговарящи на условията за
подпомагане хектари, които
земеделският стопанин е декларирал в
съответствие с член 36, параграф 2.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
В член 50, параграф 9 се
заличава;

заличава се

Изменение 101
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 10 – алинея 1
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 50, параграф 10 първата
алинея се заменя със следното:

Вместо да прилагат параграфи 6 - 9
държавите членки могат да отпускат
RR\1127745BG.docx

Вместо да прилагат параграфи 6–9
държавите членки могат да отпускат
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еднократна годишна сума на земеделски
стопанин, изчислена, като се умножи
фиксиран брой хектари по стойност,
отговаряща на 25 % от средното
национално плащане на хектар,
установено в съответствие с параграф 8.

еднократна годишна сума на земеделски
стопанин, изчислена, като се умножи
фиксиран брой хектари по стойност,
отговаряща на стойност между 25% и
не повече от 50% от средното
национално плащане на хектар,
установено в съответствие с параграф
8.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=EN)
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 50 – параграф 11
Текст в сила

Изменение
4б.
В член 50 параграф 11 се заменя
със следното:

“11. С цел да се гарантира защитата
на правата на бенефициерите и да се
избегне дискриминацията между тях,
на Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 70
относно условията, при които може
да се счита, че дадено юридическо
лице отговаря на изискванията за
получаване на плащането за млади
земеделски стопани.

“11. Независимо от параграф 10,
държавите членки се уверяват, че
онези млади земеделски стопани,
които се присъединят към
стопанство с кооперативна
юридическа правосубектност, няма да
изгубят правото си на получаване на
плащания. За тази цел се ангажират
да посочат пропорционалната част в
рамките на стопанството, която се
полага на младия земеделски
стопанин, за да се прехвърли правото
му на получаване на плащания в
съответствие с настоящия член.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R130720150603&qid=1489567595545&from=EN)
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 51 – параграф 3
PE601.115v02-00
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.
В член 51 параграф 3 се заменя
със следното:

заличава се

Когато общият размер на плащането
за млади земеделски стопани, за
което са подадени заявления в дадена
държава членка през определена
година, превиши максимума от 2 %,
предвиден в параграф 1 от настоящия
член, държавите членки определят
максимално допустима граница,
приложима за броя права на плащане,
активирани от земеделския
стопанин, или броя отговарящи на
условията за подпомагане хектари,
декларирани от земеделския
стопанин, с цел спазване на
максимума от 2 %, определен в
параграф 1 от настоящия член.
Държавите членки спазват тази
граница при прилагането на член 50,
параграфи 6, 7 и 8.
Държавите членки уведомяват
Комисията за всички граници,
прилагани съгласно първа алинея, не
по-късно от 15 септември на
годината, следваща годината, в която
са били подадени заявленията за
помощ, по отношение на които
ограниченията са били приложени.“

Изменение 104
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 52 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
5a.
В член 52 параграф 5 се заменя
със следното:

(5) Обвързаното с производството
подпомагане може да се отпуска само в
степента, необходима да се създаде
RR\1127745BG.docx

(5) С изключение на протеиновите
култури обвързаното с производството
подпомагане може да се отпуска само в
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стимул за поддържане на настоящите
равнища на производство във
въпросните сектори или региони.

степента, необходима да се създаде
стимул за поддържане на настоящите
равнища на производство във
въпросните сектори или региони.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 52 – параграф 9 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6a.
В член 52 се добавя следният
параграф:
„9a. До 31 декември 2018 г. Комисията
публикува план в областта на
протеините, който има за цел
увеличение на производството на
протеини от отглеждани в ЕС
растения и намаляване на
зависимостта от внос.“

Изменение 106
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 53 – параграф 6
Текст в сила

Изменение
6б.
В член 53 параграф 6 се заменя
със следното:

“6. До 1 август 2016 г. държавите
членки могат да преразгледат своето
решение съгласно параграфи 1—4 и да
решат, считано от 2017 г.:

“6. В срок до 1 август всяка година
държавите членки могат да
преразгледат своето решение, взето
съгласно настоящата глава, и да
решат, считано от следващата година:

а) да не променят, да увеличат или
намалят процента, определен съгласно
параграфи 1, 2 и 3, в рамките на
зададените в тях ограничения, където е

а) да не променят, да увеличат или
намалят процента, определен съгласно
параграфи 1, 2 и 3, в рамките на
зададените в тях ограничения, където е
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приложимо, или да не променят или
намалят процента, определен съгласно
параграф 4;

приложимо, или да не променят или
намалят процента, определен съгласно
параграф 4;

б) да изменят условията за отпускане на
подпомагането;

б) да изменят условията за отпускане на
подпомагането;

в) да преустановят отпускането на
подпомагане съгласно настоящата глава.

в) да преустановят отпускането на
подпомагане съгласно настоящата глава.
Държавите членки уведомяват
Комисията за всяко такова решение
до датата, посочена в първа алинея.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 63 – параграф 1 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
6в.
В член 63, параграф 1 втора
алинея се заменя със следното:

„Сумата, посочена в първа алинея,
букви а) или б), не е по-малка от 500
EUR и не надвишава 1 250 EUR.“

„Сумата, посочена в първа алинея,
букви а) или б), не е по-малка от
500 EUR и не надвишава 2 500 EUR.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 64 – параграф 1 – буква а
Текст в сила

Изменение
6г.
Член 64, параграф 1, буква а) се
заменя със следното:

„ а) поддържат най-малко такъв брой
хектари, отговарящи на условията за
подпомагане, който съответства на броя
притежавани или взети под аренда
RR\1127745BG.docx

„ а) поддържат най-малко такъв брой
хектари, отговарящи на условията за
подпомагане, който съответства на броя
притежавани или взети под аренда
547/649
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права на плащане, или на броя на
отговарящите на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 36,
параграф 2;

права на плащане, или на броя на
отговарящите на условията за
подпомагане хектари, декларирани през
2015 г. в съответствие с член 36,
параграф 2 с допустимо отклонение
от 0,5 хектара или ако е по-малко,
25% от притежаваните или взетите
под аренда права на плащане или броя
на хектарите, отговарящи на
условията за подпомагане,
декларирани през 2015 г.;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х –Площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация
Текст в сила

Изменение
6д.
В приложение X редът
„Площи, засадени с дървесни култури
с кратък цикъл на ротация“, се
заменя със следното:

Характеристики: Площи, засадени с
дървесни култури с кратък цикъл на
ротация (на 1 m2)

Характеристики: Площи, засадени с
дървесни култури с кратък цикъл на
ротация (на 1 m2)

Коефициент за преобразуване: Не се
прилага

Коефициент за преобразуване: Не се
прилага

Тегловен коефициент: 0,3

Тегловен коефициент: 1

Екологично насочена площ: 0,3 m2”

Екологично насочена площ: 1 m2”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1491393022034&uri=CELEX%3A32013R1307)
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х –Площи с култури, които обогатяват почвата с азот
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Текст в сила

Изменение
6е.
В приложение X редът „Площи
с култури, които обогатяват почвата
с азот“ се заменя със следното:

Площи с култури, които обогатяват
почвата с азот (на 1 m 2 )

Характеристики: Площи с култури,
които обогатяват почвата с азот (на 1 m
2
)

Коефициент за преобразуване: не се
прилага

Коефициент за преобразуване: не се
прилага

Тегловен коефициент: 0,7

Тегловен коефициент: 1

Екологично насочена площ: 0,3 m2”

Екологично насочена площ: 1 m2”

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1491393022034&uri=CELEX%3A32013R1307)
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – Площи с мискантус – Ред 20 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6ж. В приложение Х се добавя
следният ред:
„Характеристики: Площи с
мискантус
Коефициент за преобразуване: Не е
приложимо
Тегловен коефициент: 1
Приоритетни екологични площи:
1m2”

Изменение 112
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – Площи със Silphium perfoliatum – Ред 20 б (нов)
Текст, предложен от Комисията
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Изменение
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6з.
В приложение Х се добавя
следният ред:
„Характеристики: Площи със
Silphium perfoliatum
Коефициент за преобразуване: Не е
приложимо
Тегловен коефициент: 1
Приоритетни екологични площи:
1m2”

Изменение 113
Предложение за регламент
Член 269 – параграф 1 – точка 6 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение Х – Площи под угар, ползвани от пчеларите – Ред 20 в (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
6и.
В приложение Х се добавя
следният ред:
„Характеристики: площи под угар,
ползвани от пчеларите (съставени от
видове, богати на полен и нектар).
Коефициент за преобразуване: Не е
приложимо
Тегловен коефициент: 2
Приоритетни екологични площи:
2 m2”

Изменение 114
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 1 – буква е
Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)
предотвратяване и управление на
кризи, включително осигуряването на
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на

е)
предотвратяване и управление на
кризи, включително осигуряването на
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на
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производители и групи производители
или отделни производители.“

производители и групи производители
или отделни производители, действия и
дейности, които имат за цел
разнообразяване и консолидиране на
експортните пазари в трети
държави;

Изменение 115
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 3 – буква и
Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители.“

и)
индивидуално обучение за други
организации на производители,
асоциации на организации на
производители и групи производители
или отделни производители; действия,
които имат за цел разнообразяване и
консолидиране на експортните
пазари в трети държави, включващи,
например, разходи, свързани със
застраховане на експортни кредити,
сключване и управление на
фитосанитарни протоколи, пазарни
проучвания и оценки;

Изменение 116
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
1a.
В член 33, параграф 5 втората
алинея се заменя със следното:

При екологичните действия се спазват
изискванията за плащане за
агроекология и климат, предвидени в
член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013.
RR\1127745BG.docx

„При екологичните действия се спазват
изискванията за плащане за
агроекология и климат или за
биологично земеделие, предвидени в
член 28, параграф 3 и член 29,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) №
551/649
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1305/2013.“
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 33 – параграф 5 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
1б.
В член 33, параграф 5 алинея 3
се заменя със следното:

Когато поне 80 % от производителите,
които са членове на организация на
производители, са поели едно или
повече идентични агроекологични и
климатични задължения, предвидени в
член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, тогава всяко от тези
задължения се счита за екологично
действие, съгласно посоченото в първа
алинея, буква а) от настоящия параграф.

„Когато поне 80% от производителите,
които са членове на организация на
производители, са поели едно или
повече идентични агроекологични и
климатични задължения или
задължения, свързани с биологично
земеделие, предвидени в член 28,
параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3
от Регламент (ЕС) № 1305/2013, тогава
всяко от тези задължения се счита за
екологично действие, съгласно
посоченото в първа алинея, буква а) от
настоящия параграф.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1в.
В член 34, параграф 2 се добавя
следната алинея:
По отношение на асоциациите на
организации на производители, чиито
членове са организации на
производители от Съюза и техни
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асоциации с дейност в различни
държави членки, този процент може
да бъде увеличен до 5,2% от
стойността на предлаганата на
пазара продукция, при условие че
количеството, надвишаващо 4,7% от
стойността на предлаганата на
пазара продукция, се използва
единствено за мерки за
предотвратяване и управление на
кризи, прилагани от тези асоциации
на организации на производители от
името на техните членове.

Изменение 119
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 4 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)
действия, свързани с
индивидуално обучение на други
организации на производители, групи
производители или отделни
производители от държавите членки,
посочени в член 35, параграф 1.

б)
действия, свързани с
индивидуално обучение на други
организации на производители, групи
производители или отделни
производители от региони на държавите
членки, посочени в член 35, параграф 1;

Изменение 120
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 34 – параграф 4 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
2a. В параграф 4 се добавя следната
буква:
„бa) действия и дейности, които
имат за цел разнообразяване и
консолидиране на експортните
пазари в трети държави.“
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Изменение 121
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 35 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
България, Гърция, Естония,
Кипър, Литва, Люксембург, Малта,
Полша, Румъния, Словакия, Словения,
Унгария, Финландия и Хърватия
могат да предоставят при поискване на
организациите на производители
национална финансова помощ, равна на
максимум 1 % от тяхната стойност
на търгуваната продукция. Тази помощ
е в допълнение към оперативния фонд.

1.
В региони на държавите
членки, в които степента на
организираност на производителите
от сектора на плодовете и
зеленчуците е особено ниска,
държавите членки могат да
предоставят на организациите на
производители национална финансова
помощ, равна на максимум 80% от
финансовите вноски, посочени в член
32, параграф 1, буква а) и до 10% от
стойността на търгуваната продукция
на всяка такава организация на
производители. Тази помощ е в
допълнение към оперативния фонд.

Изменение 122
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 35 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в
съответствие с член 227, с които да
изменя параграф 1, като добавя
държави членки, в които степента на
организираност на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците е
особено ниска, и като заличава
държави членки, в които това вече не
е така.

2.
Степента на организираност
на производителите в регион на
държава членка се счита за особено
ниска, когато средната степен на
организираност е под 20% през трите
последователни години,
предшестващи датата на искането
за национална финансова помощ. Тази
степен на организираност се
изчислява като стойността на
продукцията от плодове и зеленчуци,
получена в съответния регион и
предложена на пазара от
организациите на производителите,
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асоциациите на организациите на
производителите и групите
производители, разделена на общата
стойност на продукцията на плодове
и зеленчуци, получена в този регион.
Комисията приема актове за
изпълнение, с които определя
средната степен на организираност в
Съюза, както и степента на
организираност в държавите членки
и регионите, като посочва
допълнителни подробни правила
относно изчисляването на степента
на организираност. Такива актове за
изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 229,
параграф 2.

Изменение 123
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 62 – параграф 4 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
В член 62 се добавя следният
параграф:
4a. Държавите членки може да
приложат настоящата глава спрямо
области, производители на вино,
подходящи за производството на
спиртни напитки от вино с
географско указание, както е
отбелязано в съответствие с
приложение III към Регламент (ЕО)
№ 110/2008 на Европейския парламент
и на Съвета. За целите на
настоящата глава областите може
да се считат за области, в които
могат да се произвеждат вина със
защитено наименование за произход
или защитено географско указание.
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Изменение 124
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 64
Текст в сила

Изменение
3б.

Член 64 се заменя със следното:

Член 64

„Член 64

Издаване на разрешения за нови лозови
насаждения

Издаване на разрешения за нови лозови
насаждения

1. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
за дадена година, не надвишава
обявената от държавата членка площ,
всички такива заявления се одобряват.

1. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
за дадена година, не надвишава
обявената от държавата членка площ,
всички такива заявления се одобряват.

За целите на настоящия член държавите
членки могат да прилагат един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии за
допустимост:

За целите на настоящия член държавите
членки могат да прилагат един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии за
допустимост:

а) заявителят да притежава земеделска
площ, не по-малка от площта, за която
иска разрешение;

а) заявителят да притежава земеделска
площ, не по-малка от площта, за която
иска разрешение;

б) заявителят да притежава адекватни
професионални умения и
компетентност;

б) заявителят да притежава адекватни
професионални умения и
компетентност;

в) заявлението да не представлява
значителен риск от злоупотреба с
репутацията на определено защитено
наименование за произход, което
условие се приема за изпълнено по
подразбиране, освен в случаите, когато
публичните органи са доказали
наличието на такъв риск;

в) заявлението да не представлява
значителен риск от злоупотреба с
репутацията на определено защитено
наименование за произход, което
условие се приема за изпълнено по
подразбиране, освен в случаите, когато
публичните органи са доказали
наличието на такъв риск;
ва) заявителят не притежава лозя,
засадени без разрешението, посочено в
член 71 от Регламент (ЕС) №
1308/2013, или без права за засаждане,
съгласно посоченото в членове 85а и
85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

г) при надлежна обосновка — един или
няколко от критериите, изброени в
PE601.115v02-00
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параграф 2, при условие че се прилагат
по обективен и недискриминационен
начин.

параграф 2, при условие че се прилагат
по обективен и недискриминационен
начин.

2. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
по параграф 1, за дадена година
надвишава обявената от държавата
членка площ, разрешенията се издават
при пропорционално разпределение на
хектарите между всички заявители въз
основа на площта, за която са поискали
разрешение. Това издаване на
разрешения може освен това частично
или изцяло да отговаря на един или
няколко от следните обективни и
недискриминационни критерии:

2. Ако общият размер на площите, за
които са подадени допустими заявления
по параграф 1, за дадена година
надвишава обявената от държавата
членка площ, разрешенията се издават
при пропорционално разпределение на
хектарите между всички заявители въз
основа на площта, за която са поискали
разрешение. Това издаване на
разрешения може да установява
минимална и максимална допустима
площ за заявителите и освен това
частично или изцяло да отговаря на
един или няколко от следните
обективни и недискриминационни
критерии:

а) производители, които засаждат
лозови насаждения за първи път и
ръководят стопанството (нови
участници);

а) производители, които засаждат
лозови насаждения за първи път и
ръководят стопанството (нови
участници);

б) площи, чиито лозови насаждения
допринасят за опазването на околната
среда;

б) площи, чиито лозови насаждения
допринасят за опазването на околната
среда;

в) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на проекти за
комасация на земята;

в) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на проекти за
комасация на земята;

г) площи, изложени на природни или
други специфични неблагоприятни
условия;

г) площи, изложени на природни или
други специфични неблагоприятни
условия;

д) устойчивост на проекти за развитие
или презасаждане въз основа на
икономическа оценка;

д) устойчивост на проекти за развитие
или презасаждане въз основа на
икономическа оценка;

е) площи, които ще бъдат засадени с
нови лозови насаждения и допринасят
за повишаване на
конкурентоспособността на ниво
стопанство и в регионален план;

е) площи, които ще бъдат засадени с
нови лозови насаждения и допринасят
за повишаване на
конкурентоспособността на ниво
стопанство и в регионален план;

ж) проекти с потенциал за подобряване
на качеството на продуктите с
географски указания;

ж) проекти с потенциал за подобряване
на качеството на продуктите с
географски указания;

з) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на увеличаване на

з) площи, които ще бъдат засадени с
нови лози в рамките на увеличаване на
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мащаба на малки и средни стопанства.

мащаба на малки и средни стопанства.
2a. Ако държавата членка прилага
един или повече от критериите,
посочени в параграф 2, тя може да
реши да добави условието, според
което заявителят следва да е
физическо лице на възраст не повече
от 40 години към момента на
подаване на заявлението.

3. Държавите членки обявяват публично
критериите по параграфи 1 и 2, които
прилагат, и незабавно ги съобщават на
Комисията.

3. Държавите членки обявяват публично
критериите по параграфи 1, 2 и 2а,
които прилагат, и незабавно ги
съобщават на Комисията.“

Изменение 125
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3в.
В член 148 се добавя следният
параграф:
„1a. Ако държавите членки не се
възползват от възможностите,
предвидени в параграф 1 от
настоящия член, даден производител,
организация на производители,
договаряща организация или
асоциации на такива организации,
може да изиска всяко доставяне на
сурово мляко на преработвател на
сурово мляко да бъде предмет на
писмен договор между страните
и/или да бъде предмет на писмена
оферта за договор от първите
купувачи, при същите установени
условия в параграфи 4 – 6 от
настоящия член.
Ако първият купувач е микро-, малко
или средно предприятие по смисъла
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът
и/или офертата за договор не са
задължителни, освен ако
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междубраншовата организация на
сектора, призната съгласно член 163,
е изготвила стандартни договори,
съвместими с правилата на Съюза.“

Изменение 126
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 2 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3г.
В член 148, параграф 2
уводната част се заменя със
следното:

“2. Договорът и/или офертата за
сключване на договор, посочен в
параграф 1:

“2. Договорът и/или офертата за
сключване на договор, посочен в
параграфи 1 и 1а:“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148 – параграф 3
Текст в сила

Изменение
3д.
В член 148 параграф 3 се заменя
със следното:

“3. Чрез дерогация от параграф 1 не се
изисква договор и/или оферта за
сключване на договор за доставка на
сурово мляко от земеделски стопанин на
кооперация, в която той членува, ако
уставът на тази кооперация или
правилата и решенията, установени в
този устав или произтичащи от него,
съдържат разпоредби с действие, сходно
с действието на разпоредбите,
предвидени в параграф 2, букви а), б) и
RR\1127745BG.docx

“3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а
не се изисква договор и/или оферта за
сключване на договор за доставка на
сурово мляко от земеделски стопанин на
кооперация, в която той членува, ако
уставът на тази кооперация или
правилата и решенията, установени в
този устав или произтичащи от него,
съдържат разпоредби с действие, сходно
с действието на разпоредбите,
предвидени в параграф 2, букви а), б) и
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в).

в).“
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Изменение 128
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 149
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3е.

Член 149 се заличава.

Изменение 129
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152
Текст в сила

Изменение
3ж. Член 152 се заменя със следното:

Член 152

Член 152

Организации на производители

Организации на производители

1.
Държавите членки могат, при
поискване, да признават организации на
производители, които:

1.
Държавите членки, при
поискване, признават организации на
производители, които:

а) са създадени и контролирани в
съответствие с член 153, параграф 2,
буква в) от производители в конкретен
сектор, посочен в член 1, параграф 2;

а) са създадени и контролирани в
съответствие с член 153, параграф 2,
буква в) от производители в конкретен
сектор, посочен в член 1, параграф 2;

б) са учредени по инициатива на
производителите;

б) са учредени по инициатива на
производителите и които извършват,
независимо дали е налице прехвърляне
на собствеността от земеделските
стопани към организацията на
производителите, или не, поне една
от следните дейности:
i) съвместна преработка;
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ii) съвместно разпространение,
включително съвместна платформа
за продажба или съвместно
транспортиране;
iii) съвместно пакетиране,
етикетиране или популяризиране;
iv) съвместна организация и контрол
на качеството;
v) съвместно използване на
инсталации или съоръжения за
съхранение;
vi) съвместно управление на
отпадъците, пряко произтичащи от
производството;
vii) съвместно снабдяване със
суровини;
viii) всякакви други съвместни
дейности, свързани с услуги за
изпълнение на целите, посочени в
буква в) от настоящия параграф;
в) имат конкретна цел, която може да
включва поне една от следните цели:

в) имат конкретна цел, която може да
включва поне една от следните цели:

i) осигуряване на планирането и
приспособяването на продукцията към
търсенето, по-специално по отношение
на качеството и количеството;

i) осигуряване на планирането и
приспособяването на продукцията към
търсенето, по-специално по отношение
на качеството и количеството;

ii) концентриране на предлагането и
пускане на пазара на продуктите,
произведени от членовете им,
включително чрез директно предлагане
на пазара;

ii) концентриране на предлагането и
пускане на пазара на продуктите,
произведени от членовете им,
включително чрез директно предлагане
на пазара;

iii) оптимизиране на производствените
разходи и на възвръщаемостта на
инвестициите за постигане на
стандартите в областта на околната
среда и хуманното отношение към
животните и стабилизиране на цените
на производителите;

iii) оптимизиране на производствените
разходи и на възвръщаемостта на
инвестициите за постигане на
стандартите в областта на околната
среда и хуманното отношение към
животните и стабилизиране на цените
на производителите;

iv) провеждане на научни изследвания и
разработване на инициативи относно
устойчивите производствени методи,
иновативните практики,
икономическата конкурентоспособност
и развитието на пазарите;

iv) провеждане на научни изследвания и
разработване на инициативи относно
устойчивите производствени методи,
иновативните практики,
икономическата конкурентоспособност
и развитието на пазарите;
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v) насърчаване и осигуряване на
техническа помощ за използването на
екологосъобразни практики за
отглеждане, производствени техники и
стабилни практики и методи за хуманно
отношение към животните;

v) насърчаване и осигуряване на
техническа помощ за използването на
екологосъобразни практики за
отглеждане, производствени техники и
стабилни практики и методи за хуманно
отношение към животните;

vi) насърчаване и предоставяне на
техническа помощ за използването на
производствени стандарти, подобряване
на качеството на продуктите и
разработване на продукти със защитено
наименование за произход, със
защитено географско указание или с
национални означения за качество;

vi) насърчаване и предоставяне на
техническа помощ за използването на
производствени стандарти, подобряване
на качеството на продуктите и
разработване на продукти със защитено
наименование за произход, със
защитено географско указание или с
национални означения за качество;

vii) управление на вторичните продукти
и на отпадъците, по-специално с цел
опазване на качеството на водата,
почвите и ландшафта и запазване или
насърчаване на биологичното
разнообразие;

vii) управление на вторичните продукти
и на отпадъците, по-специално с цел
опазване на качеството на водата,
почвите и ландшафта и запазване или
насърчаване на биологичното
разнообразие;

viii) допринасяне за устойчивото
използване на природните ресурси и за
смекчаване на последиците от
изменението на климата;

viii) допринасяне за устойчивото
използване на природните ресурси и за
смекчаване на последиците от
изменението на климата;

ix) развиване на инициативи в сферата
на популяризирането и предлагането на
пазара;

ix) развиване на инициативи в сферата
на популяризирането и предлагането на
пазара;

x) управление на взаимоспомагателните
фондове, посочени в оперативните
програми в сектора на плодовете и
зеленчуците, посочени в член 31,
параграф 2 от настоящия регламент и
член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

x) управление на взаимоспомагателните
фондове, посочени в оперативните
програми в сектора на плодовете и
зеленчуците, посочени в член 31,
параграф 2 от настоящия регламент и
член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

xi) предоставяне на необходимата
техническа помощ за използването на
фючърсните пазари и системите за
застраховане.

xi) предоставяне на необходимата
техническа помощ за използването на
фючърсните пазари и системите за
застраховане.
1a. Независимо от член 101, параграф
1 от ДФЕС, дадена организация на
производители, която е призната
съгласно параграф 1 от настоящия
член, може да планира
производството, като оптимизира
производствените разходи, да пуска
на пазара и да води преговори за
сключване на договори за доставката
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на селскостопанските продукти, от
името на своите членове, за цялата
или част от общата им продукция.
Преговорите може да се
осъществяват, при условие че:
а) дейностите, извършвани по
параграф 1, буква б) са значителни по
отношение на съответното
количество на съответния продукт,
както и по отношение на
производствените разходи и
пускането на продукта на пазара;
б) за обема или количеството
продукти, предмет на такива
преговори, организацията на
производителите концентрира
доставката;
в) заинтересованите производители
не членуват в друга организация на
производители, която също води
преговори за такива договори от
тяхно име; държавите членки обаче
може да направят дерогация от това
условие в надлежно обосновани
случаи, когато селскостопанските
производители притежават две
отделни производствени единици,
разположени в различни географски
области;
г) селскостопанският продукт не е
предмет на задължение за доставка,
произтичащо от членството на
производителя в кооперация, която не
членува в съответната организация
на производители, в съответствие с
условията, предвидени в устава на
кооперацията, или с правилата и
решенията, установени съгласно този
устав или произтичащи от него;
1б. За целите на настоящия член
позоваванията на организации на
производители включват и
асоциациите на такива организации
на производители, признати съгласно
член 156, параграф 1, при условие че
тези асоциации на организации на
RR\1127745BG.docx
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производителите отговарят на
изискванията, посочени в параграф 1
от настоящия член.
1в. Органът за защита на
конкуренцията може да реши в
конкретни случаи, че дадена
организация на производителите
следва да поднови определени
преговори или изобщо не следва да
води преговори, ако той сметне това
за необходимо за защита на
конкуренцията или ако счита, че е
застрашено постигането на целите,
залегнали в член 39 от ДФЕС. За
целите на настоящия член
„национален орган за защита на
конкуренцията“ означава органът,
посочен в член 5 от
Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета ;
При преговори, включващи повече от
една държава членка, посоченото в
първата алинея решение се взема от
Комисията, без да се прилага
процедурата, посочена в член 229,
параграфи 2 или 3. В други случаи
това решение се взема от
националния орган за защита на
конкуренцията на държавата членка,
за която се отнасят преговорите.
Когато действа съгласно първата
алинея, органът по конкуренцията
информира Комисията писмено преди
или незабавно, след започването на
първата официална мярка за
разследване, и уведомява Комисията
за решенията, приети незабавно, след
тяхното приемане.
2.
Организации на
производителите, признати съгласно
параграф 1 могат да продължат да бъдат
признавани, ако участват в предлагането
на пазара на продукти, попадащи в
обхвата на код по КН ex2208, различни
от посочените в приложение I към
Договорите, при условие че делът на
тези продукти не надвишава 49 % от
общата стойност на предлаганите на
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2.
Организации на
производителите, признати съгласно
параграф 1, могат да продължат да
бъдат признавани, ако участват в
предлагането на пазара на продукти,
попадащи в обхвата на код по КН
ex2208, различни от посочените в
приложение I към Договорите, при
условие че делът на тези продукти не
надвишава 49 % от общата стойност на
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пазара продукти от съответната
организация на производителите и че
тези продукти не се подпомагат от
Съюза. За организациите на
производителите в сектора на плодовете
и зеленчуците тези продукти не се
отчитат при изчисляването на
стойността на предлаганата на пазара
продукция за целите на член 34,
параграф 2.

предлаганите на пазара продукти от
съответната организация на
производителите и че тези продукти не
се подпомагат от Съюза. За
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците тези
продукти не се отчитат при
изчисляването на стойността на
предлаганата на пазара продукция за
целите на член 34, параграф 2.
2a. Държавите членки могат да
решат, че организациите на
производители, които преди...
[датата на влизане в сила на
настоящия регламент], са били
признати в съответствие с
националното законодателство и
които отговарят на условията,
определени в параграф 1, се считат за
признати като организации на
производители съгласно настоящия
член.
2б. За организациите на
производители, които са признати
преди... [датата на влизане в сила на
настоящия регламент], но не
отговарят на условията, определени в
параграф 1 от настоящия член,
държавите членки отнемат
признаването им най-късно до... [три
години след датата на влизане в сила
на настоящия регламент].

3.
Чрез дерогация от параграф 1
държавите членки признават
организации на производителите,
състоящи се от производители в
сектора на млякото и млечните
продукти, които:
а) са учредени по инициатива на
производителите;
б) имат конкретна цел, която може
да включва поне една от следните
цели:
i) осигуряване на планирането и
приспособяването на продукцията
към търсенето, по-специално по
RR\1127745BG.docx
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отношение на качеството и
количеството;
ii) концентриране на предлагането и
предлагане на пазара на продуктите
на членовете ѝ;
iii) оптимизиране на
производствените разходи и
стабилизиране на цените на
производителите
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3з.

Добавя се следният член:

„Член 152a
Договарящи организации
1. Държавите членки може при
поискване да признават договарящите
организации в един от конкретните
сектори, посочени в член 1, параграф
2, които:
а) са учредени по инициатива на
производителите;
б) имат конкретна цел, която може
да включва поне една от следните
цели:
i) осигуряване на планирането и
приспособяването на продукцията
към търсенето, по-специално по
отношение на качеството и
количеството;
ii) концентриране на доставките и
предлагане на пазара на продуктите
на членовете ѝ;
iii) оптимизиране на
производствените разходи и
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стабилизиране на цените на
производителите.
2. Без да се засягат разпоредбите на
член 125 относно сектора на захарта,
призната договаряща организация
може да започне преговори за
договорите за доставка на
селскостопански продукти в някой от
конкретните сектори от списъка в
член 1, параграф 2, от името на
своите членове, за цялата или за част
от общата им продукция.
3. Преговорите може да се водят:
а) независимо дали собствеността
върху земеделските продукти
преминава от производителите към
организацията на производителите;
б) независимо дали договорената цена
е една и съща за общата продукция на
някои или на всички членове;
в) при условие че за определена
договаряща организация е изпълнено
всяко едно от следните условия:
i) обемът или количеството на
земеделски продукти, предмет на
такива преговори, не надхвърля 3,5 %
от общото производство на Съюза;
ii) обемът или количеството на
земеделски продукти, предмет на
такива преговори и произведени или
доставени в дадена държава членка,
не надхвърля 33% от общата
национална продукция в тази
държава членка;
г) при условие че за обема или
количеството продукти, предмет на
такива преговори, организацията на
производителите концентрира
доставката;
д) при условие че заинтересованите
производители не членуват в друга
договаряща организация, която също
води преговори за такива договори от
тяхно име; държавите членки обаче
може да направят дерогация от това
RR\1127745BG.docx

567/649

PE601.115v02-00

BG

условие в надлежно обосновани
случаи, когато селскостопанските
производители притежават две
отделни производствени единици,
разположени в различни географски
области;
е) при условие че селскостопанският
продукт не е предмет на задължение
за доставка, произтичащо от
членството на производителя в
кооперация, която не членува в
съответната договаряща
организация, в съответствие с
условията, предвидени в устава на
кооперацията, или с правилата и
решенията, установени съгласно този
устав или произтичащи от него;
както и
ж) при условие че договарящата
организация уведоми компетентните
органи на държавата членка или
държавите членки, на чиято
територия извършва дейност, за
обема или количеството земеделски
продукти, които са предмет на
преговорите.
4. За целите на настоящия член
позоваванията на договарящи
организации включват и асоциациите
на такива договарящи организации,
признати съгласно член 156, параграф
2, при условие че тези асоциации на
договарящи организации отговарят на
изискванията, посочени в параграф 1
от настоящия член.
5. Независимо от условията,
предвидени в параграф 3, буква в),
подточка ii), в сектора на млякото
дадена договаряща организация може
да води преговори съгласно параграф 1,
при условие че по отношение на тази
договаряща организация обемът или
количеството земеделски продукти,
предмет на преговорите, което се
произвежда или доставя в държава
членка с обща годишна продукция на
сурово мляко под 500 000 тона, не
PE601.115v02-00
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надхвърля 45 % от общата
национална продукция на тази
държава членка.
6. За целите на прилагането на
параграф 3, буква в) и параграф 4
Комисията публикува по начин,
който прецени за подходящ,
информация за произведените
количества в Съюза и в държавите
членки, като използва найактуалната налична информация.
7. Чрез дерогация от параграф 3, буква
в) и параграф 4, органът за защита на
конкуренцията може да реши в
конкретни случаи, че договарящата
организация следва да поднови
определени преговори или изобщо не
следва да води преговори, ако сметне
това за необходимо с оглед защитата
на конкуренцията или ако установи
че е застрашено постигането на
целите, залегнали в член 39 от ДФЕС.
По отношение на сектора на
млякото, органът за защита на
конкуренцията може да се намесва,
когато сметне това за необходимо, за
да се предотврати изключване на
конкуренцията или за да се избегне
нанасянето на сериозни щети на
преработвателните МСП на сурово
мляко на негова територия.
При преговори, включващи повече от
една държава членка, посоченото в
първата алинея решение се взема от
Комисията, без да се прилага
процедурата, посочена в член 229,
параграфи 2 или 3. В други случаи
това решение се взема от
националния орган за защита на
конкуренцията на държавата членка,
за която се отнасят преговорите.
Решенията съгласно настоящия
параграф се прилагат не по-рано от
датата, на която са съобщени на
съответните предприятия.
8. Когато действа съгласно параграф
RR\1127745BG.docx
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7, органът по конкуренцията
информира Комисията писмено преди
или незабавно, след започването на
първата официална мярка за
разследване, и уведомява Комисията
за решенията, приети съгласно
параграф 7, незабавно, след тяхното
приемане.
9. За целите на настоящия член се
прилагат следните определения:
а) „национален орган за защита на
конкуренцията“ означава органът,
посочен в член 5 от
Регламент (EО) № 1/2003 на Съвета ;
б) „МСП“ означава микро-, малки и
средни предприятия по смисъла на
Препоръка 2003/361/ЕО.
10. Държавата членка, в която се
провеждат преговорите в
съответствие с настоящия член,
уведомява Комисията.
11. Държавите членки могат да
решат, че организации на
производителите, които преди ...
[датата на влизане в сила на
настоящия регламент], са били
признати в съответствие с
националното законодателство и
които отговарят на условията,
определени в параграф 1, се считат за
признати като договарящи
организации съгласно настоящия
член.“

Изменение 131
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3и.

Добавя се следният член:

„Член 152б
PE601.115v02-00
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Споделяне на стойност
Без да се засягат разпоредбите на
член 125 в сектора на захарта,
производителите на селскостопански
продукти в даден конкретен сектор
от списъка в член 1, параграф 2, чрез
своите организации на
производители, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент,
своите договарящи организации,
признати съгласно лен 152а от
настоящия регламент, асоциациите
на такива организации, признати
съгласно член 156 от настоящия
регламент, както и предприятията,
произвеждащи и обработващи такива
продукти, могат да се споразумеят
относно клаузи за споделяне на
стойността, включително на
пазарните печалби и загуби, с цел да
определи как да бъдат разпределяни
между тях промените в
съответните пазарни цени или на
други стокови пазари.“

Изменение 132
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3й.
В член 154, параграф 1
уводната част се заменя със
следното:

"1.
За да бъде призната от
държава членка, организацията на
производителите, кандидатстваща
за такова признаване е юридическо
лице или ясно обособена част от
юридическо лице, което:

"1.
Държавите членки признават
за организации на производители
всички юридически лица или ясно
обособени части от юридически лица,
които подават заявление и които:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
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Изменение 133
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3к.

Добавя се следният член:

„Член 154a
Признаване на договарящи
организации
1. За да бъде призната от държава
членка, договарящата организация,
кандидатстваща за такова
признаване, е юридическо лице или
ясно обособена част от юридическо
лице, което:
а) отговаря на изискванията,
определени в член 152а, параграф 1,
букви а) и б);
б) отговаря на определените от
съответната държава членка условия
за минимален брой членове и/или
минимален обем или стойност на
предлаганата на пазара продукция в
областта, в която извършва дейност;
в) представя достатъчно
доказателства за правилно
изпълнение на своята дейност по
отношение на сроковете,
ефективността, предоставянето на
човешка, материална и техническа
подкрепа за своите членове, както и
по отношение на концентрацията на
доставките, когато е уместно;
г) има устав, който е съобразен с
букви а), б) и в) от настоящия
параграф.
2. Държавите членки:
а) решават дали да признаят дадена
договаряща организация в срок от
четири месеца от подаването на
заявление, придружено от всички
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съответни подкрепящи
доказателства; това заявление се
подава в държавата членка, в която
се намира седалището на
организацията;
б) извършват проверки с определена
от тях периодичност, за да
установят дали признатите
договарящи организации и
асоциациите на договарящи
организации спазват настоящата
глава;
в) при неспазване или нередности при
прилагането на предвидените в
настоящата глава мерки, налагат на
тези организации и на техните
асоциации определените от тях
приложими санкции и при
необходимост решават дали
признаването да бъде оттеглено;
г) информират Комисията до 31 март
ежегодно за всяко решение за
признаване, за отказ за признаване
или за оттегляне на признаване,
взето през предходната календарна
година.“

Изменение 134
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 156 – заглавие
Текст в сила

Изменение
3л.
В член 156 заглавието се заменя
със следния текст:

Асоциации на организации на
производители

„Асоциации на организации на
производители и асоциации на
договарящи организации“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
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Обосновка
Целта на това изменение е да се приспособи текстът относно единната ООП към
създаването на договарящи организации, предложено от докладчика с изменение 69,
както и да разреши създаването на асоциации на договарящи организации.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 156 – параграф 2
Текст в сила

Изменение
3м.
В член 156 параграф 2 се заменя
със следното:

“2. Чрез дерогация от параграф 1,
държавите членки могат при поискване
да признаят дадена асоциация на
организации на производителите в
сектора на млякото и млечните
продукти, ако съответната държава
членка счете, че тази асоциация е в
състояние да извършва ефективно някоя
от дейностите на призната организация
на производителите и да изпълнява
условията, предвидени в член 161,
параграф 1.

“2. Държавите членки могат при
поискване да признаят дадена
асоциация на договарящи организации,
ако съответната държава членка счете,
че тази асоциация е в състояние да
извършва ефективно някоя от
дейностите на призната договаряща
организация и да изпълнява условията,
предвидени в член 154а, параграф 1.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3н.
В член 157, параграф 1
уводната част се заменя със
следното:

“1. Държавите членки могат при
поискване да признават
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поискване да признават
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междубраншовите организации в
конкретен сектор, посочен в член 1,
параграф 2, които:

междубраншовите организации в един
или повече сектори, посочен в член 1,
параграф 2, които:“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – точка xiv а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3о.
В член 157, параграф 1, буква в)
се добавя следната подточка:
“(xiv a) договаряне на клаузи за
споделяне на стандартната
стойност, включително на пазарните
печалби и загуби, определяне на това
как да бъдат разпределяни между тях
промените в съответните пазарни
цени или на други стокови пазари.“

Изменение 138
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 п (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – буква в – точка xiv б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3п.
В член 157, параграф 1, буква в)
се добавя следната подточка:
“(xiv б)
прилагане на колективни
подходи с цел предотвратяване и
управление на здравните,
фитосанитарните и екологичните
рискове и опасности, свързани с
производството и по
целесъобразност, с преработката
и/или предлагането на пазара и/или
разпространението на
селскостопански и хранителни
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продукти.“

Изменение 139
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 3 – буква в – точка xi а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3р.
В член 157, параграф 3 се добавя
следната подточка:
“(xi a) договаряне на клаузи за
споделяне на стандартната
стойност, включително на пазарните
печалби и загуби, определяне на това
как да бъдат разпределяни между тях
промените в съответните пазарни
цени или на други стокови пазари.“

Изменение 140
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 с (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 3 – буква в – точка xi б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3с.
В член 157, параграф 3 се добавя
следната подточка:
“(xi б) прилагане на колективни
подходи с цел предотвратяване и
управление на здравните и
екологичните рискове и опасности,
свързани с производството и по
целесъобразност, с преработката
и/или предлагането на пазара и/или
разпространението на
селскостопански и хранителни
продукти.“

Изменение 141
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Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 т (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3т.

Добавя се следният член:

„Член 158а
Признаване на транснационалните
междубраншови организации
Решението за признаване на дадена
организация е в компетенцията на
държавата членка, в която се намира
седалището на транснационалната
междубраншова организация.
Държавата членка, която следва да
вземе решение относно признаването,
следва да създаде необходимите
административни отношения за
сътрудничество с останалите
държави членки, където са
установени членовете на дадена
организация, за да се провери дали се
спазват условията за признаването.
Останалите държави членки, в които
са установени членовете на
транснационалната междубраншова
организация, предоставят цялото
необходимо административно
съдействие на държавата членка,
която трябва да вземе решение по
отношение на признаването.
Държавата членка, която трябва да
вземе решение по отношение на
признаването, предоставя цялата
необходима информация при
поискване от друга държава членка, в
която са установени членове на
съответната организация.“

Изменение 142
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – заглавие
Текст в сила

Изменение
(Не се отнася до българския текст.)

Задължително признаване
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ф (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3ф.
В член 159 уводната част се
заменя със следното:

Чрез дерогация от членове 152—158
държавите членки признават, при
поискване:

Чрез дерогация от членове 152а—158
държавите членки признават, при
поискване:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 х (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 159 – буква а
Текст в сила

Изменение
3х.
В член 159 буква а) се заменя
със следното:

„а)
в:

организации на производители

„а)
договарящи организации в
сектора на млякото и млечните
продукти;“

i)
сектора на плодовете и
зеленчуците — по отношение на един
или повече продукти от този сектор,
PE601.115v02-00
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и/или по отношение на продуктите,
предназначени единствено за
преработка,
ii)
сектора на маслиновото масло
и трапезните маслини,
iii)

сектора на бубарството,

iv)

сектора на хмела;“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ц (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 161
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ц.

Член 161 се заличава

Изменение 146
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ч (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ч.
В член 168 се добавя следният
параграф:
„1a. Ако държавите членки не се
възползват от възможностите,
предвидени в параграф 1 от
настоящия член, даден производител,
организация на производители, или
асоциация на такива организации, по
отношение на селскостопански
продукти в даден сектор, посочен в
член 1, параграф 2, различен от
млякото, млечните продукти и
сектора на захарта, може да изиска
всяко доставяне на негови/нейни
продукти на преработвател или
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дистрибутор да бъде предмет на
писмен договор между страните
и/или да бъде предмет на писмена
оферта за договор от първите
купувачи, при същите установени
условия в параграфи 4 – 6 от
настоящия член.
Ако първият купувач е микро-, малко
или средно предприятие по смисъла
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът
и/или офертата за договор не са
задължителни, освен ако
междубраншовата организация на
сектора, призната съгласно член 157,
е изготвила стандартни договори,
съвместими с правилата на Съюза.“

Изменение 147
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ш (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 4 – уводна част
Текст в сила

Изменение
3ш. В член 168, параграф 4
уводната част се заменя със
следното:

"4.
Договорите или офертите за
договори, посочени в параграф 1:

"4.
Договорите или офертите за
договори, посочени в параграфи 1 и 1а:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 щ (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
3щ. В член 168 параграф 5 се заменя
със следното:

"5.

Чрез дерогация от параграф 1 не
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"5.
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се изисква договор или оферта за
договор, ако продуктите се доставят от
производител на прекупвач, който е под
формата на кооператив, в който членува
съответният производител, и чийто
устав или правилата и решенията,
установени или възникващи според този
устав, съдържат разпоредби с
равностоен ефект като този, посочен в
параграф 4, букви a), б) и в).

1а не се изисква договор или оферта за
договор, ако продуктите се доставят от
производител на прекупвач, който е под
формата на кооператив, в който членува
съответният производител, и чийто
устав или правилата и решенията,
установени или възникващи според този
устав, съдържат разпоредби с
равностоен ефект като този, посочен в
параграф 4, букви a), б) и в).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 ща (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 169
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3ща. Член 169 се заличава.

Изменение 150
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 щб (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 170
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3щб. Член 170 се заличава.

Изменение 151
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 щв (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 171
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3щв. Член 171 се заличава.
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Изменение 152
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 3 щг (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Глава IIІ а – Член 175 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3щг.

В дял ІІ се добавя нова глава:

„ГЛАВА IIIа
Отношения с веригата за доставки
Член 175a
Нелоялни търговски практики
Преди 30 юни 2018 г. Европейската
комисия предлага на Европейския
парламент и на Съвета
законодателно предложение относно
рамка на равнището на Съюза с цел
борба с практики, които в голяма
степен се отклоняват от добрите
търговски практики и са в разрез с
добросъвестността и справедливото
третиране в сделки между
земеделските стопани, включително
техните организации и
преработвателни МСП, както и
техните търговски партньори надолу
по веригата на доставки.“

Изменение 153
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 2
Текст в сила

Изменение
4a.
В член 209, параграф 1 втората
алинея се заменя със следното:

Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се
прилага за споразуменията, решенията и
съгласуваните практики на
PE601.115v02-00

BG
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прилага за споразуменията, решенията и
съгласуваните практики на
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земеделските стопани, асоциациите на
земеделските стопани или асоциациите
на такива асоциации или организациите
на производителите, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент, или
асоциациите на организации на
производителите, признати съгласно
член 156 от настоящия регламент, които
се отнасят до производството или
продажбата на селскостопански
продукти или използването на общи
съоръжения за съхранение, обработка
или преработка на селскостопански
продукти, освен ако по този начин се
застрашава постигането на целите,
залегнали в член 39 от ДФЕС.

земеделските стопани, асоциациите на
земеделските стопани или асоциациите
на такива асоциации или организациите
на производителите, признати съгласно
член 152 от настоящия регламент, или
договарящите организации, признати
съгласно член 152а от настоящия
регламент, или асоциациите на такива
организации, признати съгласно член
156 от настоящия регламент, които се
отнасят до производството или
продажбата на селскостопански
продукти или използването на общи
съоръжения за съхранение, обработка
или преработка на селскостопански
продукти, освен ако по този начин се
застрашава постигането на целите,
залегнали в член 39 от ДФЕС.“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4б.
В член 209, параграф 1 след
втора алинея се създава следната
алинея:
„По отношение на продажбата на
селскостопански продукти,
споразуменията, решенията и
съгласуваните практики относно
клаузите за споделяне на стойност и
формулата за определима цена,
основана по-специално на обективни
пазарни критерии, се считат за
необходими за постигането на
целите, посочени в член 39 от
Договора за функционирането на
Европейския съюз.“
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Изменение 155
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4в.
В член 209, параграф 1 алинея
трета се заличава.

Изменение 156
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4г.
В член 209, в параграф 2, след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Въпреки това земеделските
стопани, асоциациите на
земеделските стопани или
асоциациите на такива асоциации
или организациите на производители,
признати съгласно член 152 от
настоящия регламент, или
договарящите организации, признати
съгласно член 152а, или техни
асоциации, признати съгласно член
156 от настоящия регламент, може
да поискат становище от Комисията
относно съвместимостта на тези
споразумения, решения и съгласувани
практики с целите, определени в член
39 от ДФЕС. Исканията за
становище се разглеждат в кратки
срокове и Комисията изпраща на
заявителя своето становище в
рамките на два месеца от датата на
получаване на искането. В случай на
липса на отговор от страна на
Комисията в рамките на този срок,
становището се счита за
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положително.“

Изменение 157
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4д.
В член 209, в параграф 2, след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Комисията може по собствена
инициатива или по искане на държава
членка да измени съдържанието на
становището, по-специално ако
заявителят е предоставил невярна
информация или е злоупотребил със
становището.“

Изменение 158
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4е.
В член 209, параграф 1 алинея
трета се заличава.

Изменение 159
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 – параграф 1 – алинея 4
Текст в сила

Изменение
4ж. В член 219, параграф 1
четвъртата алинея се заменя със
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следното:
Тези мерки могат, в нужната степен и за
периода от време, необходим за
преодоляване на смущенията на пазара
или на заплахата от тях, да разширяват
или изменят обхвата,
продължителността или други аспекти
на други мерки, предвидени съгласно
настоящия регламент, да предвиждат
възстановявания при износа или да
суспендират изцяло или частично
прилагането на вносните мита,
включително за определени количества
или периоди, съобразно
необходимостта.

„Тези мерки могат, в нужната степен и
за периода от време, необходим за
преодоляване на смущенията на пазара
или на заплахата от тях, да разширяват
или изменят обхвата,
продължителността или други аспекти
на други мерки, предвидени съгласно
настоящия регламент, да предвиждат
възстановявания при износа, да
суспендират изцяло или частично
прилагането на вносните мита,
включително за определени количества
или периоди, съобразно
необходимостта, или да предлагат
подходящи мерки за управление на
доставките.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 220 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4з.

Добавя се следният член:

„Член 220a
Доброволна схема за намаляване на
производството
1. В случай на сериозен дисбаланс на
пазара и в случаите, в които
техниките на производство го
позволяват, Комисията може да
реши да предостави помощ на
производители в конкретен сектор,
посочен в член 1, параграф 2, които
доброволно намалят доставките си за
определен период в сравнение със
същия период на предходната година.
2. Помощта се предоставя въз основа
на заявление от страна на
производителите, внесено в рамките
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на държавата членка, в която са
установени производителите, като се
използва установеният от
съответната държава членка метод.
Държавите членки могат да решат,
че заявленията за помощта за
намаляване се подават от името на
производителите от признати
организации или от кооперативи,
установени съгласно националното
законодателство. В този случай
държавите членки гарантират, че
помощта се предава изцяло на
производителите, които са
осъществили ефективно намаляване
на доставките си.
3. С цел да се гарантира, че схемата
се изпълнява ефективно и правилно,
Комисията е оправомощена да
приема, в съответствие с член 227,
делегирани актове за определяне на:
а) максималните общи обеми или
количества на доставка, които да
бъдат намалени на равнище ЕС в
рамките на схемата за намаляване;
б) продължителността на периода на
намаляване и ако е необходимо,
неговото удължаване;
в) размера на помощта в
съответствие с намаления обем или
количество и механизмите за
финансиране;
г) критериите за допустимост на
заявителите за помощ, както и за
допустимост на заявленията за
помощ;
д) специфичните условия за
прилагането на тази схема.

Изменение 161
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 и (нова)
RR\1127745BG.docx
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 1 – уводна част
Текст в сила

Изменение
4и.
В член 222, параграф 1
уводната част се заменя със
следното:

“1. В периоди на сериозен дисбаланс на
пазарите Комисията може да приема
актове за изпълнение, така че член 101,
параграф 1 от ДФЕС да не се прилага
към споразуменията и решенията на
признатите организации на
производители, на техните асоциации и
на признатите междубраншови
организации в който и да е от секторите,
посочени в член 1, параграф 2 от
настоящия регламент, при условие че
тези споразумения и решения не
нарушават правилното функциониране
на вътрешния пазар, тясно насочени са
към стабилизирането на засегнатия
сектор и попадат в една или повече от
следните категории:

“1. В периоди на сериозен дисбаланс на
пазарите Комисията може да приема
актове за изпълнение, така че член 101,
параграф 1 от ДФЕС да не се прилага
към споразуменията и решенията на
земеделските стопани, асоциациите
на земеделските стопани или
асоциациите на такива асоциации
или на признатите организации на
производители, признатите
договарящи организации, на техните
асоциации и на признатите
междубраншови организации в който и
да е от секторите, посочени в член 1,
параграф 2 от настоящия регламент, при
условие че тези споразумения и
решения не нарушават правилното
функциониране на вътрешния пазар,
тясно насочени са към стабилизирането
на засегнатия сектор и попадат в една
или повече от следните категории:“

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Изменение 162
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4к.
В член 222 параграф 2 се
заличава.
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Изменение 163
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4к.
В член 222, параграф 3 след
първа алинея се създава следната
алинея:
„Споразуменията и решенията,
посочени в параграф 1, могат да
бъдат разширени в съответствие с
предвидените в член 164 условия.“

Изменение 164
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 232 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение
4л.
В член 232 параграф 2 се
заличава.

Изменение 165
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VІІ – част ІІ – точка 1 – буква в – тире 2
Текст в сила

Изменение
4м.
В приложение VІІ, част ІІ,
параграф I, буква в) второто тире се
заменя със следното:

„– горната граница на общото
алкохолно съдържание може да
превишава 15 об. % за вина със
защитено наименование за произход,
произведени без обогатяване;“
RR\1127745BG.docx

„– горната граница на общото
алкохолно съдържание може да
превишава 15 об.% за вина със
защитено наименование за произход,
произведени без обогатяване, с
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изключение на процесите на
частична концентрация, изброени в
приложение VIII, част I, раздел Б,
параграф 1;“
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VIII – част 1 – точка А – параграф 2
Текст в сила

Изменение
4н.
В приложение VІІ, част І, буква
А параграф 2 се заменя със следното:

"2.
Повишаването на естественото
алкохолно съдържание на обем се
постига посредством посочените в
раздел Б енологични практики и не
надхвърля следните гранични
стойности:

"2.
Повишаването на естественото
алкохолно съдържание на обем се
постига посредством посочените в
раздел Б енологични практики и не
надхвърля следните гранични
стойности:

а)

3 об. % в лозарска зона А;

а)

3,5 об. % в лозарска зона А;

б)

2 об. % в лозарска зона B;

б)

2,5 об. % в лозарска зона B;

в)

1,5 об. % в лозарска зона C.

в)

2 об. % в лозарска зона C.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1
Обосновка
Изменението, без да променя ограниченията, предвидени от действащото
законодателство, има за цел опростяване на процедурата за разрешение на
обогатяване, чрез прехвърляне на цялата компетентност за разрешаването на тези
енологични практики на държавите членки.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 270 – параграф 1 – точка 4 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VIII – част 1 – точка А – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
4о.
В приложение VІІІ, част І
параграф 3 се заличава.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) №
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013,
(ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) №
283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение №
541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Анди Кристя

КРАТКА ОБОСНОВКА
Докладчикът приветства цялостния акцент на преразглеждането на Финансовия
регламент върху по-голяма съгласуваност и опростяване на финансовите правила и
върху увеличаване на гъвкавостта на управлението на бюджета. Това е от особено
значение за ефективността на дейността на Съюза в областта на външните отношения.
Необходимо е обаче да се изяснят разпоредбите относно „резерва за гъвкавост“ в
рамките на инструментите за външно финансиране, за да се гарантира, че възможността
за пренос на неразпределени средства увеличава капацитета за реагиране на
непредвидени събития, без да представлява средство за отклонение на средства от
специфичните цели на всеки инструмент.
Докладчикът освен това счита, че парламентарният контрол и прозрачността на
доверителните фондове на Съюза трябва да бъдат засилени, особено за неспешни
действия и в т.ч. чрез систематично представителство на Парламента в техните съвети.
Разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки в областта на външната
дейност следва също така да бъдат изменени с цел по-добро отчитане на определени
специфични характеристики на действията в рамките на общата външна политика и
политика на сигурност.
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ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по външни работи приканва водещите комисии – комисията по бюджети и
комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)
До 10 % от средствата от
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II), Европейския
инструмент за съседство и Инструмента
за финансиране на сътрудничеството за
развитие (ИСР) могат да останат
неразпределени в началото на
финансовата година, за да се
предостави допълнително
финансиране в отговор на значителни
непредвидени нужди, нови кризисни
ситуации или съществени политически
промени в трети държави, в
допълнение към сумите, които вече са
планирани. Тези неразпределени
средства, за които не са поети
задължения през годината, следва да
бъдат пренесени с решение на
Комисията.

(4)
Следва да се въведе
възможност за пренос на
оставащите неразпределени средства
от Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Европейския инструмент за съседство и
Инструмента за финансиране на
сътрудничеството за развитие (ИСР), в
рамките на ограничение от 10% от
първоначалните бюджетни кредити
за всеки инструмент, за да се увеличи
капацитетът за отговор на
значителни непредвидени нужди, нови
кризисни ситуации или съществени
политически промени в държавите, за
които се отнасят тези
инструменти, и за да се избегне
натискът за поемане на задължения
за неразпределените средства към
края на годината. Тези неразпределени
средства, за които не са поети
задължения през годината, следва да
бъдат пренесени с решение на
Комисията, като същевременно се
гарантира, че те се изразходват
съобразно специфичните цели на
първоначалния им инструмент и се
уреждат от правилата и органите,
отнасящи се за въпросния
инструмент.

Обосновка
Позоваването следва да бъде в съответствие с член 12, параграф 2, буква д), която се
отнася единствено за правилата за пренос. Следва да се гарантира, че няма да е
възможно отклонението на пренесени неразпределени средства от специфичните
цели на съответния инструмент.
RR\1127745BG.docx
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Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 14
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Принципът на откритост,
заложен в член 15 от ДФЕС, който
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито,
предполага в областта на изпълнението
на бюджета гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел
Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза и укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза. Тези цели следва
да бъдат постигнати посредством
публикуването, за предпочитане чрез
използване на модерни средства за
комуникация, на съответната
информация относно всички получатели
на средства на Съюза, при което се
вземат предвид законните интереси на
всички получатели по отношение на
поверителността и сигурността и, когато
става въпрос за физически лица, правото
им на неприкосновеност на личния
живот и защита на личните им данни.
Поради това институциите следва да
прилагат избирателен подход при
публикуването на информация, в
съответствие с принципа на
пропорционалност. Решенията за
публикуване следва да се основават на
подходящи критерии, за да се
предостави значима информация.

(14) Принципът на откритост,
заложен в член 15 от ДФЕС, който
изисква институциите да работят
колкото е възможно по-открито,
предполага в областта на изпълнението
на бюджета гражданите да имат
възможност да знаят къде и за каква цел
Съюзът изразходва средствата. Тази
информация насърчава демократичните
дебати, допринася за участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения в Съюза, укрепва
институционалния контрол и надзора на
разходите на Съюза и има
изключителен принос за
повишаването на доверието в него.
Тези цели следва да бъдат постигнати
посредством публикуването, за
предпочитане чрез използване на
модерни средства за комуникация, на
съответната информация относно
всички получатели на средства на
Съюза, при което се вземат предвид
законните интереси на всички
получатели по отношение на
поверителността и сигурността и, когато
става въпрос за физически лица, правото
им на неприкосновеност на личния
живот и защита на личните им данни.
Поради това институциите следва да
прилагат избирателен подход при
публикуването на информация, в
съответствие с принципа на
пропорционалност. Решенията за
публикуване следва да се основават на
подходящи критерии, за да се
предостави значима информация.
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Предложение за регламент
Съображение 22
Текст, предложен от Комисията
(22) Името и местоположението на
получателя, както и сумата и
предназначението на средствата следва
да не се публикуват, ако това може да
застраши неприкосновеността на
получателя, защитен от Хартата на
основните права на Европейския съюз,
или би навредило на законните
търговски интереси на получателя.

Изменение
(22) Името и местоположението на
получателя, както и сумата и
предназначението на средствата следва
да не се публикуват, ако това може да
застраши неприкосновеността на
получателя, защитен в частност от
Хартата на основните права на
Европейския съюз, или би навредило на
законните търговски интереси на
получателя.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 47
Текст, предложен от Комисията
(47) От съображения за правна
сигурност следва да бъдат определени
правилата по отношение на забавянията
при изпращане на дебитно известие.

Изменение
(47) С цел да се гарантира правна
сигурност и прозрачност, следва да
бъдат определени правилата по
отношение на забавянията при
изпращане на дебитно известие.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 105
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза
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се намира в такова положение.
Случаите, при които икономически
оператор се опитва да окаже
неправомерно влияние върху процедура
или да получи поверителна
информация, следва да се разглеждат
като „тежко професионално
нарушение“. Наред с това,
икономическите оператори могат да се
окажат в ситуация, при която не могат
да бъдат избирани да изпълнят договор
поради конфликтни професионални
интереси. Например дадено дружество
не следва да извършва оценка на проект,
в който е участвало, или одитор не
следва да може да одитира счетоводни
отчети, които преди това е заверил.

се намира в такова положение.
Случаите, при които икономически
оператор се опитва да окаже
неправомерно влияние върху процедура
или да получи поверителна
информация, следва да се разглеждат
като „тежко професионално
нарушение“, в резултат на което
въпросният оператор може да бъде
изключен от процедурата. Наред с
това, икономическите оператори могат
да се окажат в ситуация, при която не
могат да бъдат избирани да изпълнят
договор поради конфликтни
професионални интереси. Например
дадено дружество не следва да
извършва оценка на проект, в който е
участвало, или одитор не следва да
може да одитира счетоводни отчети,
които преди това е заверил.

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)
бюджетните кредити, държани
неразпределени в началото на
финансовата година във връзка със
средствата, посочени в Регламент (ЕС)
№ 231/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 март 2014 г. за
създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Регламент (ЕС) № 232/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
Европейски инструмент за съседство
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
финансов инструмент за сътрудничество
за развитие за периода 2014—2020 г.
(ИСР), в рамките на ограничение от 10
% от първоначалните бюджетни

д)
бюджетните кредити във връзка
със средствата, посочени в Регламент
(ЕС) № 231/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2014
г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Регламент (ЕС) № 232/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
Европейски инструмент за съседство
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
финансов инструмент за сътрудничество
за развитие за периода 2014 – 2020 г.
(ИСР), които са държани
неразпределени с цел по-голяма
гъвкавост при реагирането на
непредвидени нужди и за които не са
поети задължения през финансовата
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кредити за всеки инструмент.

година, в рамките на ограничение от
10% от първоначалните бюджетни
кредити за всеки инструмент. Тези
бюджетни кредити се изразходват
съобразно специфичните цели на
първоначалния им инструмент и се
уреждат от правилата и органите,
отнасящи се за въпросния
инструмент.
Обосновка

Следва да се гарантира, че няма да е възможно отклонението на пренесени
неразпределени средства от специфичните цели на съответния инструмент.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза, тя
прилага към проектобюджета работен
документ относно дейностите,
подпомагани от доверителните фондове
на Съюза, и относно тяхното
изпълнение и неговото качество.

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза, тя
прилага към проектобюджета подробен
работен документ относно дейностите,
подпомагани от доверителните фондове
на Съюза, и относно тяхното
изпълнение, резултати и разходи за
управление.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може обаче да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за оперативни разходи в своя
раздел на ръководителите на делегации
на Съюза и с цел да се осигури
непрекъснатост на дейностите по време
на тяхното отсъствие — на заместникръководителите на делегации. Когато

Комисията може обаче да делегира
правомощията си за изпълнение на
бюджета във връзка с бюджетните
кредити за оперативни разходи в своя
раздел на ръководителите на делегации
на Съюза и, с ограничение до
бюджетните кредити за оперативни
разходи за подготвителни мерки в
областта на дял V от ДЕС в
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ръководителите на делегации на Съюза
и в тяхно отсъствие — техните
заместници действат като вторично
оправомощени разпоредители с
бюджетни кредити на Комисията, те
прилагат правилата на Комисията за
изпълнението на бюджета и имат
същите отговорности, задължения и
отчетност като всеки друг вторично
оправомощен разпоредител с бюджетни
кредити на Комисията.

съответствие с член 56, параграф 2,
буква в) от настоящия регламент –
на командващия гражданските
операции, и с цел да се осигури
непрекъснатост на дейностите по време
на тяхното отсъствие – на техните
заместници. Когато ръководителите на
делегации на Съюза и командващият
гражданските операции и в тяхно
отсъствие – техните заместници
действат като вторично оправомощени
разпоредители с бюджетни кредити на
Комисията, те прилагат правилата на
Комисията за изпълнението на бюджета
и имат същите отговорности,
задължения и отчетност като всеки друг
вторично оправомощен разпоредител с
бюджетни кредити на Комисията.

Обосновка
Вторичното оправомощаване на командващия гражданските операции, аналогично на
съществуващото вторично оправомощаване на ръководителите на делегации на
Съюза и тясно ограничено до подготвителните мерки в рамките на ОВППС, би
спомогнало за рационализиране на процедурите за гражданско управление на кризи и
би способствало за по-бързо реагиране при кризи.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на първата алинея върховният
представител взема необходимите
мерки за улесняване на
сътрудничеството между делегациите на
Съюза и службите на Комисията.

За целите на първата алинея върховният
представител взема необходимите
мерки за улесняване на
сътрудничеството между делегациите на
Съюза и командващия гражданските
операции, от една страна, и службите
на Комисията, от друга страна.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
За спешните ситуации,
действията след спешна ситуация или
тематичните действия Комисията
може, след като информира
Европейския парламент и Съвета, да
създава доверителни фондове съобразно
сключено с други донори споразумение.
В акта за учредяване на всеки
доверителен фонд се определят целите
на този фонд. Решението на Комисията
за създаване на доверителния фонд
включва описание на целите на фонда,
обосновката за създаването му в
съответствие с параграф 3, посочване на
срока му на действие и предварителните
споразумения с други донори.

1.
Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в
съответствие с член 261 с цел
предвиждане на създаването на
доверителни фондове за спешни
действия, действия след спешната
ситуация или тематични действия.
Когато в случай на спешни действия
това се налага поради наложителни
причини за спешност, за
делегираните актове, приети
съгласно настоящия член, се прилага
процедурата, предвидена в член 261а.
Такива доверителни фондове се
създават съобразно сключено с други
донори споразумение. В акта за
учредяване на всеки доверителен фонд
се определят целите на този фонд.
Решението на Комисията за създаване
на доверителния фонд включва
описание на целите на фонда,
обосновката за създаването му в
съответствие с параграф 3, посочване на
срока му на действие и предварителните
споразумения с други донори.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 3 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)
намесата на Съюза притежава
добавена стойност: доверителните
фондове се създават и изпълняват на
равнището на Съюза само когато
техните цели, по-специално поради своя
обхват и потенциални последици, могат
да бъдат по-добре постигнати на
равнището на Съюза, отколкото на
национално равнище;

a)
намесата на Съюза притежава
добавена стойност: доверителните
фондове се създават и изпълняват на
равнището на Съюза само когато
техните цели, по-специално поради своя
обхват и потенциални последици, могат
да бъдат по-добре постигнати на
равнището на Съюза, отколкото на
национално равнище, и не могат да
бъдат постигнати в същата степен
посредством друг съществуващ
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финансов инструмент;

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите и — в
качеството на наблюдатели — на
неучастващите държави членки, както и
с цел да се вземат решения за
използването на средствата. Правилата
за съставяне на съвета и неговият
вътрешен правилник се определят в
учредителния акт на доверителния
фонд, приет от Комисията и спазван от
донорите. Тези правила включват
изискването за положителен вот от
Комисията за окончателното решение за
използването на средствата.

4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите и – в
качеството на наблюдатели – на
неучастващите държави членки и
Европейския парламент, както и с цел
да се вземат решения за използването на
средствата. Правилата за съставяне на
съвета и неговият вътрешен правилник
се определят в учредителния акт на
доверителния фонд, приет от Комисията
и спазван от донорите. Тези правила
включват изискването за положителен
вот от Комисията за окончателното
решение за използването на средствата.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
Доверителните фондове на
Съюза се изпълняват в съответствие с
принципите на добро финансово
управление, прозрачност,
пропорционалност, недискриминация и
равно третиране, както и съобразно
специфичните цели, определени във
всеки отделен акт за учредяване.

1.
Доверителните фондове на
Съюза се изпълняват в съответствие с
принципите на добро финансово
управление, прозрачност,
пропорционалност, недискриминация и
равно третиране, при пълно зачитане
на механизма за бюджетен контрол и
надзор на Европейския парламент,
както и съобразно специфичните цели,
определени във всеки отделен акт за
учредяване.
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Изменение 14
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
Всяка вноска от Съюза се
използва в съответствие с целите,
посочени в основния акт, съгласно
който вноската от Съюза се
предоставя на доверителния фонд на
Съюза.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
5a.
Комисията публикува подробен
доклад относно дейностите,
подпомагани от доверителните
фондове на Съюза, и относно
тяхното изпълнение и резултати,
посредством работен документ,
приложен към проектобюджета
всяка година, в съответствие с член
39, параграф 6.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
бa)
третата държава спазва
основните принципи на Всеобщата
декларация за правата на човека;

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква г a (нова)
RR\1127745BG.docx
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
гa)
третата държава е въвела
антикорупционни закони.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 261 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 261a
Процедура по спешност
1.
Делегираните актове, приети
съгласно настоящия член, влизат в
сила незабавно и се прилагат, докато
не бъдат представени възражения в
съответствие с параграф 2. В
нотификацията относно делегирания
акт до Европейския парламент и
Съвета се посочват причините за
използването на процедурата по
спешност.
2.
Европейският парламент или
Съветът могат да възразят срещу
делегиран акт в съответствие с
процедурата, посочена в член 261а,
параграф 6. В такъв случай
Комисията отменя акта незабавно
след нотифицирането на решението
на Европейския парламент или на
Съвета, с което се представят
възражения.

Изменение 19
Предложение за регламент
Приложение I – глава 3 – точка 39.1 – буква в а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
вa)
когато решението за създаване
на гражданска мисия за управление на
кризи в рамките на общата външна
политика и политика на сигурност
предвижда тази възможност от
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съображения за оперативна
спешност.
Обосновка
Следва да се предвиди възможност за използване на процедурата на договаряне за
гражданско управление на кризи винаги когато спешността на ситуацията го налага,
като това се определя на ad hoc основа в решението за създаване на мисия за
управление на кризи.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
21.11.2016

Становище, изказано от
Дата на обявяване в заседание

AFET
21.11.2016

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Andi Cristea
12.1.2017

Член 55 ‒ Съвместни заседания на
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Разглеждане в комисия

28.2.2017

Дата на приемане

11.4.2017

Резултат от окончателното гласуване

+:
–:
0:

Членове, присъствали на
окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario
Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso
Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut
Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol
Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne
Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs
Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister,
Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris
Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri,
Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír
Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl,
Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen,
Boris Zala

Заместници, присъствали на
окончателното гласуване

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz
White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca SánchezNeyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2),
присъствали на окончателното
гласуване

Josef Weidenholzer
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+

42
ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo
Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne
Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco
José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer,
Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano,
Josef Weidenholzer, Boris Zala

-

1
NI

Georgios Epitideios

0

15
ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Janusz Korwin-Mikke,
Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé

Легенда:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“
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3.5.2017
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол
относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Линда Макаван

КРАТКА ОБОСНОВКА
Настоящото преразглеждане на Финансовия регламент се вписва в контекста на
междинния преглед на МФР и представлява ценен опит за оптимизиране на правилата
и поставяне на акцента по-скоро върху резултатите, отколкото върху процеса. В това
отношение новите правила следва да имат значимо и в голяма степен положително
въздействие върху сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ: по-голяма
гъвкавост за Комисията, опростяване на правилата за изпълнителните организации и
поставяне на акцент върху резултатите.
По-специално Финансовият регламент се опитва да намали административната тежест
за изпълнителите и бенефициерите посредством повишаване на кръстосаното
използване на вътрешните процедури от партньорите, намаляване на равнищата на
изискваните одити и опростяване до единен набор от правила за изпълнителите, когато
това е възможно. Въвеждането на опростени процедури за безвъзмездни средства,
които да позволят по-бърз достъп до фондовете на ЕС там, където те са найнеобходими, представлява положително развитие. Промените спрямо допустимите
разходи, които ще позволят доброволческият труд и непаричните вноски да бъдат
регистрирани, също са добре дошли за организациите, които работят с ЕС по проекти
за предоставянето на помощ за развитие или хуманитарна помощ. Премахването на
принципа на недопускане на печалба следва да елиминира възпиращото действие
спрямо самоиздържащите се проекти за развитие. И накрая, акцентът върху резултатите
следва да намали администрацията за отчитане на разходите за бенефициерите, като
същевременно се увеличи отчетността спрямо данъкоплатците и партньорските
държави.
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Докладчикът приветства тези положителни промени във финансовите правила на Съюза,
но счита, че по някои точки са необходими корекции в текста, за да се добави яснота за
организациите, изпълняващи проекти за помощ за развитие или за хуманитарна помощ,
както и за да отчете по-добре контекста, в който те осъществяват проекти. Предложени
са също така изменения с цел гарантиране на прозрачността и парламентарния контрол
във връзка с въвеждането на „резерв за гъвкавост“ и пренасянето на неразпределени
средства.
Преразглеждането на Финансовия регламент също така предоставя благоприятна
възможност за засилване на позицията на Парламента в контекста на решенията за
създаване на тематични доверителни фондове на Съюза и такива за действие след спешна
ситуация и гарантиране на това, че Парламентът е представен в достатъчна степен в
управленските структури на доверителните фондове – тъй като тези два аспекта се
оказаха проблематични през последните няколко години.
На последно място докладчикът предлага кодифициране на привеждането в съответствие
на максималния процент, който може да бъде изплатен за непреките разходи на
бенефициентите, освен ако не е налице обосновано изключение, независимо от метода
на изплащане и управление.
ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по развитие приканва водещите комисии – комисията по бюджети и
комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)
До 10 % от средствата от
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II), Европейския
инструмент за съседство и Инструмента
за финансиране на сътрудничеството за
развитие (ИСР) могат да останат
неразпределени в началото на
финансовата година, за да се
предостави допълнително
финансиране в отговор на значителни
непредвидени нужди, нови кризисни
ситуации или съществени
политически промени в трети
държави, в допълнение към сумите,
които вече са планирани. Тези

(4)
До 10 % от средствата могат да
останат неразпределени в началото
на финансовата година, за да се
предостави финансиране по линията
на Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Европейския инструмент за съседство и
Инструмента за финансиране на
сътрудничеството за развитие (ИСР),
така че да се откликне по-гъвкаво и
адекватно на значителни
непредвидени нужди. В случай че за
тези неразпределени средства не
бъдат поети задължения през
въпросната финансова година,
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неразпределени средства, за които не
са поети задължения през годината,
следва да бъдат пренесени с решение
на Комисията.

Комисията следва да информира
Европейския парламент и Съвета
преди 31 декември на същата година и
да приеме решение за прехвърляне
тези средства при пълно спазване на
съответния основен акт за създаване
на посочените по-горе инструменти и
при зачитане на изложените в тях
цели.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 163 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(163 a) Доверителните фондове
представляват проблематичен
финансов инструмент, тъй като е
възможно сериозно да променят
приетите от Европейския парламент
и Съвета бюджети и носят риск от
използването на средства по линията
на финансови инструменти за цели,
които не са предвидени в основните
актове за създаването на тези
инструменти. Доверителните
фондове обаче носят и добавена
стойност чрез обединяването на
ресурси, при условие че това
обединяване не се ограничава основно
до средства на Съюза.

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
Текст, предложен от Комисията
д)
бюджетните кредити, държани
неразпределени в началото на
финансовата година във връзка със
средствата, посочени в Регламент (ЕС)
PE601.115v02-00
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Изменение
д)
бюджетните кредити във връзка
със средствата, посочени в Регламент
(ЕС) № 231/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2014
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№ 231/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 март 2014 г. за
създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Регламент (ЕС) № 232/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
Европейски инструмент за съседство
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
финансов инструмент за сътрудничество
за развитие за периода 2014—2020 г.
(ИСР), в рамките на ограничение от 10
% от първоначалните бюджетни
кредити за всеки инструмент.

г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
Регламент (ЕС) № 232/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
Европейски инструмент за съседство
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. за създаване на
финансов инструмент за сътрудничество
за развитие за периода 2014—2020 г.
(ИСР), държани неразпределени с
оглед да се позволи по-голяма
гъвкавост при откликването на
непредвидени нужди, и за които не са
били поети задължения през
финансовата година, в рамките на
ограничение от 10 % от първоначалните
бюджетни кредити за всеки инструмент
и при пълно зачитане на целите на
инструмента, за който са били
първоначално предназначени.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответната институция информира до
15 март Европейския парламент и
Съвета за взетото от нея решение за
пренос. Тя посочва също така, за всеки
бюджетен ред, как критериите в букви
а), б) и в) са приложени за всеки пренос.

Съответната институция информира до
15 март Европейския парламент и
Съвета за взетото от нея решение за
пренос. Тя посочва също така, за всеки
бюджетен ред, как критериите в букви
а), б), в) и д) са приложени за всеки
пренос.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза, тя
прилага към проектобюджета работен
документ относно дейностите,
подпомагани от доверителните фондове
на Съюза, и относно тяхното
изпълнение и неговото качество.

6.
Когато Комисията използва
доверителни фондове на Съюза, тя
прилага към проектобюджета работен
документ относно дейностите,
подпомагани от доверителните фондове
на Съюза, и относно тяхното
изпълнение и неговото качество,
вноските от източници, различни от
финансиране от Съюза, както и
предварителна оценка за начина, по
който са изпълнени условията на член
227, параграф 3, и как действията по
доверителните фондове са допринесли
за постигането на целите, посочени в
основния акт на инструмента, от
който е била предоставена вноската
на Съюза в полза на доверителните
фондове.

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 121 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
При определяне на подходящата
форма на финансов принос се вземат
предвид във възможно най-голяма
степен интересите и счетоводните
методи на потенциалните получатели.

2.
При определяне на подходящата
форма на финансов принос се вземат
предвид във възможно най-голяма
степен интересите и счетоводните
методи на потенциалните получатели,
както и контекстът, в който
получателят осъществява
дейността.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да използва изцяло или

Комисията може да използва изцяло или
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частично оценките, извършени от нея
или от други субекти, включително от
донори, доколкото тези оценки са
направени при условия, равностойни на
посочените в настоящия регламент по
отношение на приложимия метод на
изпълнение на бюджета. За тази цел
Комисията насърчава признаването на
международно приети стандарти и на
най-добри международни практики.

частично оценките, извършени от нея
или от други субекти, включително от
донори, доколкото тези оценки са
направени при условия, равностойни на
посочените в настоящия регламент по
отношение на приложимия метод на
изпълнение на бюджета. За тази цел
Комисията насърчава признаването на
международно приети стандарти и на
най-добри международни практики. В
случай на непряко изпълнение от
организации на държавите членки,
посочени в член 151а, Комисията
изцяло разчита на оценките,
направени от съответната(ите)
организация(и) на държавата членка.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 1 – алинея 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията, установени в настоящия
параграф, не засягат споразуменията,
сключени с групата на ЕИБ,
международни организации и трети
държави. По отношение на
декларацията за управление тези
споразумения включват най-малко
задължението тези субекти да
предоставят ежегодно на Комисията
декларация, че през съответната
финансова година вноската на Съюза е
използвана и отчетена в съответствие с
изискванията, определени в член 149,
параграфи 3 и 4, и в съответствие със
задълженията, установени в тези
споразумения. Тази декларация може да
бъде включена в окончателния доклад,
ако изпълняваната дейност е ограничена
до 18 месеца.

Задълженията, установени в настоящия
параграф, не засягат споразуменията,
сключени с групата на ЕИБ,
организации на държавите членки и
международни организации и трети
държави. По отношение на
декларацията за управление тези
споразумения включват най-малко
задължението тези субекти да
предоставят ежегодно на Комисията
декларация, че през съответната
финансова година вноската на Съюза е
използвана и отчетена в съответствие с
изискванията, определени в член 149,
параграфи 3 и 4, и в съответствие със
задълженията, установени в тези
споразумения. Тази декларация може да
бъде включена в окончателния доклад,
ако изпълняваната дейност е ограничена
до 18 месеца.
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Изменение 9
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Комисията проверява дали
средствата на Съюза или бюджетната
гаранция са били използвани в
съответствие с условията, предвидени в
съответните споразумения. Когато
разходите на субекта или лицето се
възстановяват въз основа на опростен
вариант за разходите в съответствие с
член 121, букви б), в) и г), разпоредбите
на точки 1—4 от член 175 и членове
176—178 се прилагат mutatis mutandis.
Когато средствата на Съюза или
бюджетната гаранция са използвани в
нарушение на задълженията,
определени в съответните
споразумения, се прилага член 127.

3.
Комисията проверява дали
средствата на Съюза или бюджетната
гаранция са били използвани в
съответствие с условията, предвидени в
съответните споразумения. Когато
разходите на субекта или лицето се
възстановяват въз основа на опростен
вариант за разходите в съответствие с
член 121, букви б), в) и г), разпоредбите
на точки 1—4 и 6 от член 175 и членове
176—178 се прилагат mutatis mutandis.
Когато средствата на Съюза или
бюджетната гаранция са използвани в
нарушение на задълженията,
определени в съответните
споразумения, се прилага член 127.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 151 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 151 a
Непряко изпълнение с организации на
държавите членки
1.
организации на държава членка
означава образуванията, посочени в
член 61, параграф 1, буква в),
подточки v) — vii), при условие, че:
(1)
те са натоварени от
държавите членки с мисия за
обществена услуга в областта на
международното развитие и
сътрудничество и са създадени
съгласно частното или публичното
право в държавите членки;
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(2)
техните системи и процедури,
които са приспособени към
специфичния правен и оперативен
контекст на международното
развитие и сътрудничество, са били
положително оценени в
съответствие с член 149, параграф 4.
2.
При непрякото прилагане с
организации на държавите членки
Комисията следва да използва тези
системи и процедури на
организациите на държавите членки,
които са били оценени положително
съгласно член 149, параграф 4 или на
всякакви допълнителни системи и
процедури извън обхвата на оценката,
посочена в член 149, параграф 4,
които са надлежно установени и се
прилагат под контрола на
съответните държави членки. Поспециално, но не изключително,
подобно взаимно използване се прилага
по отношение на системите и
процедурите, посочени в членове 122 и
123.
3.
Финансовите рамкови
споразумения за партньорство,
сключени с организации на
държавите членки в съответствие с
член 126, трябва допълнително да
уточняват обхвата и модалностите
за взаимно използване на системите и
процедурите на организациите на
държавите членки.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
2.

Когато е възможно и
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Изменение
2.
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Когато е възможно и
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необходимо, еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки се определят по такъв начин, че
да позволяват тяхното изплащане след
постигане на конкретни резултати.

необходимо, еднократните суми,
единичните разходи или единните
ставки се определят по такъв начин, че
да позволяват тяхното изплащане след
постигане на предварително
определени и съгласувани конкретни
резултати.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 175 – параграф 4 – буква г a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
гa)
когато е целесъобразно,
разпоредби, определящи плащането в
случаите, когато очакваните
резултати не са могли да бъдат
постигнати или са били постигнати
само частично, като надлежно се
вземат предвид форсмажорни
обстоятелства или други фактори,
които не са могли да бъдат
предвидени или повлияни, както и
отчитане на резултатите, които са
постигнати, без да са били сред
предвидените или договорените
такива;

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 184 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията
3.
Като изключение от параграф 1
външна дейност може да бъде
финансирана изцяло от безвъзмездни
средства само ако това се окаже от
съществено значение за нейното
осъществяване. В такъв случай се
посочват мотиви в решението за
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Изменение
3.
Като изключение от параграф 1
външна дейност може да бъде
финансирана изцяло от безвъзмездни
средства само ако това е обосновано от
естеството на дейността или
нейната спешност, или ако е от
съществено значение за нейното
осъществяване. В такъв случай се
616/649
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отпускане на безвъзмездни средства.

посочват мотиви в решението за
отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 189 – параграф 1 – буква г – алинея 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея не се прилага по
отношение на публичните органи и
международните организации,
посочени в член 151.

Първа алинея не се прилага по
отношение на публичните органи и
органите със задължение за
обществена услуга, оценени в
съответствие с член 149, параграф 4,
международните организации и
организациите на държавите членки,
посочени съответно в член 151 и член
151а.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 191 – параграф 5 – буква в
Текст, предложен от Комисията
в)

Изменение

публични органи;

в)
публични органи и органи със
задължение за обществена услуга,
оценени в съответствие с член 149,
параграф 4;

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 191 – параграф 5 – буква в a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
вa)
организации на държавите
членки;

Изменение 17
Предложение за регламент
RR\1127745BG.docx
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Член 191 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може, в зависимост
от оценка на риска, да отмени
задължението за проверка на
оперативния капацитет на публични
органи или международни организации.

6.
Отговорният разпоредител с
бюджетни кредити може, в зависимост
от оценка на риска, да отмени
задължението за проверка на
оперативния капацитет на публични
органи, организации на държавите
членки или международни организации.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
За спешните ситуации,
действията след спешна ситуация или
тематичните действия Комисията
може, след като информира
Европейския парламент и Съвета, да
създава доверителни фондове
съобразно сключено с други донори
споразумение. В акта за учредяване на
всеки доверителен фонд се определят
целите на този фонд. Решението на
Комисията за създаване на
доверителния фонд включва описание
на целите на фонда, обосновката за
създаването му в съответствие с
параграф 3, посочване на срока му на
действие и предварителните
споразумения с други донори.

1.
На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 261, за
да предвиди създаването на
доверителни фондове за спешни
ситуации, действия след спешна
ситуация или тематични действия.
Когато, в случай на спешни действия,
наложителни съображения за
спешност изискват това,
процедурата, предвидена в член 261а,
се прилага за делегираните актове,
приети в съответствие с настоящия
член. Такива доверителни фондове се
създават съгласно сключено с други
донори споразумение. В акта за
учредяване на всеки доверителен фонд
се определят целите на този фонд.
Решението на Комисията за създаване
на доверителния фонд включва
описание на целите на фонда,
обосновката за създаването му в
съответствие с параграф 3, посочване
на срока му на действие и
предварителните споразумения с други
донори.
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Изменение 19
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите и — в
качеството на наблюдатели — на
неучастващите държави членки, както и
с цел да се вземат решения за
използването на средствата. Правилата
за съставяне на съвета и неговият
вътрешен правилник се определят в
учредителния акт на доверителния
фонд, приет от Комисията и спазван от
донорите. Тези правила включват
изискването за положителен вот от
Комисията за окончателното решение за
използването на средствата.

4.
За всеки доверителен фонд на
Съюза се създава управителен съвет,
председателстван от Комисията, с цел
да се осигури справедливо
представителство на донорите и – в
качеството на наблюдатели – на
неучастващите държави членки и
Европейския парламент, както и с цел
да се вземат решения за използването на
средствата. Правилата за съставяне на
съвета и неговият вътрешен правилник
се определят в учредителния акт на
доверителния фонд, приет от Комисията
и спазван от донорите. Тези правила
включват изискването за положителен
вот от Комисията за окончателното
решение за използването на средствата.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
Вноските на Съюза към
доверителните фондове се
предоставят в съответствие с
процедурите и целите, посочени в
основния акт на инструмента, от
който е предоставена вноската.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията
Финансовото отчитане на операциите,
извършени от всеки доверителен фонд,
се извършва два пъти годишно от
разпоредителя с бюджетни кредити.

Изменение
Финансовото отчитане на операциите,
извършени от всеки доверителен фонд,
се извършва два пъти годишно от
разпоредителя с бюджетни кредити.
Освен това Комисията докладва поне
на всеки шест месеца относно
изпълнението на всеки доверителен
фонд според качествени критерии,
като например естеството на
проектите и програмите, получаващи
подкрепа, процедурите за подбор,
географските и тематичните
приоритети, надзора над
посредниците и начина, по който
доверителният фонд допринася за
постигането на целите, предвидени в
основния акт на инструментите на
Съюза, допринасящи за неговото
финансиране.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 261 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 261a
Процедура по спешност
1.
Делегирани актове, приети
съгласно настоящия член, влизат в
сила незабавно и се прилагат, докато
не бъдат представени възражения в
съответствие с параграф 2.
В нотификацията относно
делегирания акт до Европейския
парламент и Съвета се посочват
причините за използването на
процедурата по спешност.
2.
Европейският парламент или
Съветът могат да възразят срещу
делегиран акт в съответствие с
процедурата, посочена в член 261,
параграф 6.
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В такъв случай Комисията отменя
акта незабавно след нотифициране на
решението за възражение от страна
на Европейския парламент или
Съвета.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Карлос Итургайс

КРАТКА ОБОСНОВКА
Комисията по рибно стопанство:
-

приветства предложението на Комисията, представено на 14 септември 2016 г., за
регламент за въвеждане на нов финансов регламент на ЕС и за изменение на
редица секторни правила, особено Регламент (ЕС) №1303/2013 (общоприложими
и общи разпоредби на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ
фондове), включително Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР));

-

счита за положителни предложенията на Комисията за опростяване на
процедурите за получателите на средства на ЕС, за намаляване до един слой на
съществуващите многобройни слоеве на одит, за прилагане на само един набор от
правила по отношение на хибридните действия, за въвеждане на гъвкавост при
управлението на бюджета, за съсредоточаване върху резултатите и за опростяване
на докладването, за опростяване на администрацията на ЕС и предоставяне на
възможност за гражданско участие;

-

изразява загриженост, при все това, относно възможността съобразно новите
правила да бъде възможно използването на ЕФМДР за финансиране на
структурни реформи, които не са свързани с политика в областта на рибарството;

-

изтъква необходимостта от предпазване на държавите членки от преразпределяне
на средства по линия на ЕФМДР за други употреби;
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-

изтъква значението на това, всяка вноска от ЕФМДР да бъде строго определена за
изпълнението на структурни реформи, свързани с изпълнението на общата
политика в областта на рибарството, включително контрол и събиране на научни
данни;

-

изтъква необходимостта от по-нататъшно засилване на ролята на местните и
регионалните органи при изпълнението на ЕФМДР;

-

изразява съжаление относно факта, че за такова комплексно предложение не е
направена оценка на въздействието;

-

счита, че обществената консултация относно това преразглеждане на Финансовия
регламент е била твърде кратка, неизчерпателна и недостатъчно приобщаваща;

-

счита, че буди много загриженост фактът, че не може да представи своето
становище и да внесе изменения към частта от законодателното предложение,
която потенциално го засяга най-много, а именно член 265 от предложение на
Комисията COM(2016)605. Това е наложено от меморандума за разбирателство,
одобрен от Съвета на председателите на комисии, който позволи на комисията по
рибно стопанство единствено да представи своето становище пред комисията по
бюджети и комисията по бюджетен контрол, които си сътрудничат съобразно
член 55, докато горепосоченият член 265 е изключително правомощие на
комисията по регионално развитие (асоциирана с BUDG/CONT съобразно член
54). Това означава, че членовете на комисията по рибно стопанство ще могат да
внесат изменения на тази част само индивидуално до комисията по регионално
развитие съобразно член 208, а не от името на комисията по рибно стопанство.
ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещите комисии по бюджети и по
бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1a) За да се гарантира добър дебат
между Парламента и Съвета е
трябвало да бъдат позволени поподходящи срокове за обсъждане на
предложението на Комисията.
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Обосновка
Европейският парламент изразява съжаление, че предвидените за дебата на това
предложение срокове не биха взели под внимание по подходящ начин становищата на
съзаконодателя.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 178 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(178a) Финансовите ресурси на
Европейския фонд за морско дело и
рибарство следва да бъдат строго
определени за подкрепа на общата
политика в областта на
рибарството за опазването на
морските биологични ресурси, за
управлението на рибните стопанства
и флотовете, които експлоатират
тези ресурси, за сладководни
биологични ресурси и аквакултури,
както и за преработката и пускането
на пазара на рибни и аквакултурни
продукти.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 178 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(178б) Трансферът на средства от
ЕСИ фондове към инструменти,
създадени съобразно Финансовия
регламент или съобразно специфични
за секторите разпоредби, никога, по
никакъв начин, не носят риск за
правилното изпълнение на
секторните политики чрез
насърчаване на използването на
финансови инструменти.
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Изменение 4
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел насърчаване на най-добрите
практики при изпълнението на
структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ЕФГЗ и
Европейския фонд за рибарство
Комисията може да предостави за
сведение на органите, отговорни за
дейностите по управление и контрол,
методическо ръководство, съдържащо
нейната стратегия за контрол и нейния
подход към контрола, включително
контролни списъци, и примери за найдобри практики. При необходимост това
ръководство се актуализира.

С цел насърчаване на най-добрите
практики при изпълнението на
структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ЕФГЗ и
Европейския фонд за рибарство
Комисията може да предостави за
сведение на органите, отговорни за
дейностите по управление и контрол,
методическо ръководство, съдържащо
нейната стратегия за контрол и нейния
подход към контрола, включително
контролни списъци, и примери за найдобри практики. При необходимост това
ръководство се актуализира.
Работата на националните и
поднационални програми изисква
широкообхватна национална и
поднационална система за управление
и контрол (СУК) на всички финансови
ангажименти, въз основа на тясно
сътрудничество между националния
управителен орган и
поднационалните управителни органи
и Комисията. Комисията докладва
ежегодно и публикува средносрочни
оценки.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
8a.
За да бъде определена
специфичната и подходяща политика
и мерките, Комисията насърчава
изготвянето на регионални
оперативни програми в съответствие
с принципите на пропорционалност и
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субсидиарност и като отчита
регионалните правомощия.
Обосновка
Регионите следва да могат да упражняват правото си на участие в процеса на
вземане на решения по въпроси в рамките на техните правомощия. Съответно,
региони с правомощия в областта на сектора на риболова следва да могат да
изготвят и управляват своите регионални оперативни програми.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
Заглавие

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Позовавания

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Водещи комисии
Дата на обявяване в заседание

BUDG
21.11.2016

Становище, изказано от
Дата на обявяване в заседание

PECH
21.11.2016

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Carlos Iturgaiz
26.10.2016

Член 55 ‒ Съвместни заседания на
комисии
Дата на обявяване в заседание

19.1.2017
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10.11.2016

Дата на приемане

22.3.2017

Резултат от окончателното гласуване

+:
–:
0:

Членове, присъствали на
окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain
Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa
Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz,
Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai,
Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle
Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на
окончателното гласуване

Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Julie Girling

Заместници (чл. 200, пар. 2),
присъствали на окончателното
гласуване

Josu Juaristi Abaunz, Helmut Scholz
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС)
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС)
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016– 2016/0282(COD))
Докладчик по становище: Даниеле Виоти

КРАТКА ОБОСНОВКА
Предложението на Комисията за преразглеждане на Финансовия регламент се
приветства, тъй като добавя значителна гъвкавост и опростеност, но все пак може да
бъде допълнително подобрено от гледна точка на комисията по граждански свободи:
1.

Преразгледаният Финансов регламент следва да предвиди специални бюджетни
редове за проследяване на поетите задължения и плащанията, съответстващи на
различни основни цели или приоритети в рамките на един и същ фонд на Съюза.

2.

С цел увеличаване на прозрачността на агенциите на Съюза членовете на
управителните съвети и комитети на децентрализираните и изпълнителните
агенции следва системно да публикуват „декларация за интереси“ на уебсайта на
агенциите си.

3.

Преразгледаният Финансов регламент разширява използването на доверителни
фондове на Съюза за действия в рамките на Съюза. Доверителните фондове на
Съюза обаче са спорен инструмент за финансиране. Те следва да бъдат
използвани единствено в ограничени случаи и само за външни действия.
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ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите
комисии – комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол да вземат предвид
следните изменения:
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 80
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80) Важно е да съществува
възможност за засилване на възпиращия
ефект от отстраняването и финансовата
санкция. Във връзка с това възпиращият
ефект следва да бъде засилен
посредством възможността за
публикуване на информацията, свързана
с отстраняването, и/или финансовата
санкция, при пълно спазване на
изискванията за защита на данните,
установени с Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета
(35) и с Директива 95/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
(28). Това следва да спомогне да се
предотврати повторение на същото
поведение. Поради съображения за
правна сигурност и в съответствие с
принципа на пропорционалност следва
да се посочи в кои случаи не следва да
се извършва публикуване. В своята
оценка отговорният разпоредител с
бюджетни кредити следва да отчита
препоръките на експертната комисия.
По отношение на физически лица лични
данни следва да се публикуват само в
изключителни случаи, обосновани от
тежестта на поведението или от
неговото въздействие върху
финансовите интереси на Съюза.

(80) Важно е да съществува
възможност за засилване на възпиращия
ефект от отстраняването и финансовата
санкция. Във връзка с това възпиращият
ефект следва да бъде засилен
посредством възможността за
публикуване на информацията, свързана
с отстраняването, и/или финансовата
санкция, при пълно спазване на
изискванията за защита на данните,
установени с Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета
(35) и Регламент (ЕС) № 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета1a.
Това следва да спомогне да се
предотврати повторение на същото
поведение. Поради съображения за
правна сигурност и в съответствие с
принципа на пропорционалност следва
да се посочи в кои случаи не следва да
се извършва публикуване. В своята
оценка отговорният разпоредител с
бюджетни кредити следва да отчита
препоръките на експертната комисия.
По отношение на физически лица лични
данни следва да се публикуват само в
изключителни случаи, обосновани от
тежестта на поведението или от
неговото въздействие върху
финансовите интереси на Съюза.
________________
Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във
1a
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връзка с обработването на лични
данни и относно свободното
движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на
данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 105
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза
се намира в такова положение.
Случаите, при които икономически
оператор се опитва да окаже
неправомерно влияние върху процедура
или да получи поверителна
информация, следва да се разглеждат
като „тежко професионално
нарушение“. Наред с това,
икономическите оператори могат да се
окажат в ситуация, при която не могат
да бъдат избирани да изпълнят договор
поради конфликтни професионални
интереси. Например дадено дружество
не следва да извършва оценка на проект,
в който е участвало, или одитор не
следва да може да одитира счетоводни
отчети, които преди това е заверил.

(105) Целесъобразно е да се определят
и третират по различен начин
различните случаи, които обикновено се
обозначават като ситуации на
„конфликт на интереси“. Понятието
„конфликт на интереси“ следва да се
използва единствено за случаите, в
които образувание или лице с
отговорности за бюджетно изпълнение,
одит или контрол или длъжностно лице
или служител на институция на Съюза
се намира в такова положение. Всички
лица и образувания, които
потенциално могат да имат
конфликт на интереси, следва да
публикуват декларация за интереси
вместо декларация за отсъствие на
конфликт на интереси.
Самооценката на конфликт на
интереси е конфликт на интереси
сама по себе си. Следователно
оценката на конфликт на интереси
следва да бъде извършена от
независима трета страна. Случаите,
при които икономически оператор се
опитва да окаже неправомерно влияние
върху процедура или да получи
поверителна информация, следва да се
разглеждат като „тежко професионално
нарушение“. Наред с това,
икономическите оператори могат да се
окажат в ситуация, при която не могат
да бъдат избирани да изпълнят договор
поради конфликтни професионални
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интереси. Например дадено дружество
не следва да извършва оценка на проект,
в който е участвало, или одитор не
следва да може да одитира счетоводни
отчети, които преди това е заверил.
Следва редовно да се публикува списък
на всички случаи на конфликт на
интереси и кадрова въртележка,
установени в институциите на
Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 108
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин. Във
връзка с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори.

(108) Обществените поръчки на Съюза
следва да гарантират, че средствата на
Съюза се използват по ефективен,
прозрачен и целесъобразен начин. Във
връзка с това електронните обществени
поръчки следва да допринасят за подоброто използване на средствата на
Съюза и да увеличат достъпа до
договори за всички икономически
оператори. Всички институции на
Съюза, които провеждат обществени
поръчки, следва да публикуват ясни
правила на своите уебсайтове
относно придобиването, разходите и
мониторинга, както и относно
възложените договори, включително
стойността им.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 113
Текст, предложен от Комисията
(113) Възлагащият орган следва да
може да отмени процедурата за
възлагане преди подписването на
договора, без кандидатите или
оферентите да имат право на
обезщетение. Това не следва да засяга
RR\1127745BG.docx

Изменение
(113) Възлагащият орган следва да
може да отмени процедурата за
възлагане преди подписването на
договора, включително въз основата
на подозрение за конфликт на
интереси, кадрова въртележка или
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ситуации, в които възлагащият орган е
действал по начин, който позволява
търсенето на отговорност за вреди
съгласно общите принципи на правото
на Съюза.

тежко професионално нарушение, без
кандидатите или оферентите да имат
право на обезщетение. Това не следва да
засяга ситуации, в които възлагащият
орган е действал по начин, който
позволява търсенето на отговорност за
вреди съгласно общите принципи на
правото на Съюза.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 131
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(131) С цел да се улесни участието на
малки организации в прилагането на
политиките на ЕС в среда на ограничени
ресурси, е необходимо да се признае
стойността на работата, извършвана от
доброволците, като допустими разходи.
В резултат на това организациите могат
да разчитат в по-голяма степен на
работата на доброволци с цел
осигуряване на съфинансиране на
дейността. Без да се засяга
максималният процент на
съфинансиране, определен в основния
акт, в такива случаи безвъзмездните
средства от Съюза трябва да бъдат
ограничени до прогнозните допустими
разходи, различни от тези за работата на
доброволците. Тъй като работата на
доброволците е работа, извършвана от
трети страни без възнаграждение,
изплащано от бенефициера, с
ограничението се избягва
възстановяването на разходи, които
бенефициерът не е направил.

(131) С цел да се улесни участието на
малки организации в прилагането на
политиките на ЕС в среда на ограничени
ресурси, е необходимо да се признае
стойността на работата, извършвана от
доброволците, като допустими разходи.
В резултат на това организациите могат
да разчитат в по-голяма степен на
работата на доброволци с цел
осигуряване на съфинансиране на
дейността. Следва да бъде обхванат
само истинският доброволчески труд,
а именно този, при който няма явни
проблеми на експлоатация или
уязвимост. За да се предприемат
мерки относно риска от това
дружества със стопанска цел да
назначават диспропорционален брой
доброволци за намаляване на
разходите за персонал, следва да бъде
възможно единствено за бенефициери
с нестопанска цел да декларират
разходи за персонал за работа,
извършена от доброволци. Без да се
засяга максималният процент на
съфинансиране, определен в основния
акт, в такива случаи безвъзмездните
средства от Съюза трябва да бъдат
ограничени до прогнозните допустими
разходи, различни от тези за работата на
доброволците. Тъй като работата на
доброволците е работа, извършвана от
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трети страни без възнаграждение,
изплащано от бенефициера, с
ограничението се избягва
възстановяването на разходи, които
бенефициерът не е направил.
Обосновка
Декларирането на доброволческия труд помага много на малките НПО, например в
областта на миграцията или убежището. Изменението гарантира, че се декларира
само „истински доброволчески труд“, т.е. този, при който няма явни проблеми на
експлоатация или уязвимост. То също ограничава параграфа до сектора с
нестопанска цел, за да се избегне това предприятия да злоупотребяват със средства
на ЕС, като назначават неплатени работници.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 164
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(164) На Комисията следва да бъде
разрешено да създава и управлява
доверителни фондове на Съюза за
спешни дейности, дейности след
спешната ситуация или тематични
дейности не само в областта на
външните дейности, но и на
вътрешните дейности на ЕС.
Неотдавнашните събития в
Европейския съюз показват
необходимостта от по-голяма
гъвкавост за финансиране в рамките
на ЕС. Границите между външните и
вътрешните политики се размиват
все повече и това също ще предостави
инструмент за отговор на
трансграничните предизвикателства.
Необходимо е да се уточнят
принципите, приложими за вноските в
доверителните фондове на Съюза, да се
изяснят отговорностите на финансовите
участници и на управителния съвет на
доверителния фонд. Необходимо е също
да се определят правила, гарантиращи
справедливо представяне на
участващите донори в рамките на
управителния съвет на доверителния

(164) На Комисията следва да бъде
разрешено да създава и управлява
доверителни фондове на Съюза за
спешни дейности, дейности след
спешната ситуация или тематични
дейности в областта на външните
дейности. Необходимо е да се уточнят
принципите, приложими за вноските в
доверителните фондове на Съюза, да се
изяснят отговорностите на финансовите
участници и на управителния съвет на
доверителния фонд. Необходимо е също
да се определят правила, гарантиращи
справедливо представяне на
участващите донори в рамките на
управителния съвет на доверителния
фонд и задължителен положителен глас
на Комисията за използването на
средствата.
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фонд и задължителен положителен глас
на Комисията за използването на
средствата.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Личните данни, събирани по силата на
настоящия регламент, се обработват в
съответствие с Директива 95/46/ЕО (28)
и Регламент (ЕО) № 45/2001.Всеки
кандидат или оферент в рамките на
процедура за възлагане на поръчка,
заявител в рамките на процедура за
отпускане на безвъзмездни средства,
експерт в рамките на процедура за
подбор на експерти, заявител в конкурс
за награди или субект или лице,
участващи в процедура за изпълнение
на средства на Съюза в съответствие с
член 61, параграф 1, буква в), както и
всеки бенефициер, изпълнител, външен
експерт, получаващ възнаграждение,
или всяко лице или всеки субект, които
получават награди или изпълняват
средства на Съюза съгласно член 61,
параграф 1, буква в), се уведомяват за
това.

Личните данни, събирани по силата на
настоящия регламент, се обработват в
съответствие с Регламент (ЕС)
2016/679 и Регламент (ЕО) №
45/2001.Всеки кандидат или оферент в
рамките на процедура за възлагане на
поръчка, заявител в рамките на
процедура за отпускане на безвъзмездни
средства, експерт в рамките на
процедура за подбор на експерти,
заявител в конкурс за награди или
субект или лице, участващи в процедура
за изпълнение на средства на Съюза в
съответствие с член 61, параграф 1,
буква в), както и всеки бенефициер,
изпълнител, външен експерт, получаващ
възнаграждение, или всяко лице или
всеки субект, които получават награди
или изпълняват средства на Съюза
съгласно член 61, параграф 1, буква в),
се уведомяват за това.

_________________
28

OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1a.
Показатели за резултатите и
измерими цели, основани на
предприетите дейности, се
определят на равнището на
политиките, както и на проектно

PE601.115v02-00

BG

636/649

RR\1127745BG.docx

равнище. Установяват се качествени
и количествени показатели. Такива
показатели са стабилни във времето
и съпоставими, за да се измерва
въздействието на фондовете на ЕС и
постигането на съответните им
цели. Систематично се събират
количествени данни.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Ретроспективните оценки
оценяват качеството на изпълнението на
програмата или дейността, включително
аспекти като ефективността,
ефикасността, съгласуваността,
уместността и европейската добавена
стойност. Те се извършват периодично и
своевременно, за да могат
констатациите да бъдат взети предвид
при предварителните оценки,
подпомагащи подготвянето на
съответните програми и дейности.

3.
Текущите и ретроспективните
оценки оценяват качеството на
изпълнението на програмата или
дейността, включително аспекти като
ефективността, ефикасността,
съгласуваността, уместността и
европейската добавена стойност. Те се
извършват периодично и своевременно,
за да могат констатациите да бъдат
взети предвид при предварителните
оценки, подпомагащи подготвянето на
съответните програми и дейности.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
С цел оптимална прозрачност
и яснота специалните бюджетни
редове от проектобюджета
отразяват отделни основни цели или
приоритети на финансирането на
Съюза, или и двете. Даден бюджетен
ред в бюджета на Съюза никога не
съответства на финансирането на
повече от една основна цел или на
повече от един основен приоритет в
един и същ доверителен фонд на
Съюза.
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Обосновка
За да могат комисиите на Европейския парламент да осъществяват ефективно
бюджетен контрол и надзор в съответната им област на политиката, те трябва да
имат възможност за проследяване на използването на средствата в бюджета на
Съюза, които съответстват на основните политически цели и приоритети в
рамките на даден фонд на Съюза или на даден доверителен фонд на Съюза,
финансиран отчасти от бюджета на Съюза.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.
Комисията, държавите членки
или всеки друг субект, изпълняващ
бюджета на Съюза, могат да провеждат
консултации с гражданите във връзка с
изпълнението на бюджета на Съюза.

3.
Комисията, държавите членки
или всеки друг субект, изпълняващ
бюджета на Съюза, могат да провеждат
консултации с гражданите във връзка с
изпълнението на бюджета на Съюза.
Установяват се принципи за
ефективно партньорство за
организациите на гражданското
общество, като се гарантира
участието на такива организации в
подготовката, планирането,
мониторинга, изпълнението и
оценката на финансирането на
национално равнище и на равнището
на Съюза.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 68 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителни агенции

Изпълнителни и децентрализирани
агенции
Обосновка

Заглавието следва да обхваща както децентрализираните, така и изпълнителните
агенции, като се има предвид съдържанието на изменение 3.
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Изменение 13
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
Всички членове на управителни
комитети и съвети на изпълнителни
или децентрализирани агенции на
Съюза публикуват ежегодно
декларация за интереси на уебсайта
на своята агенция. За да се осигури
яснота по отношение на тези
декларации, Комисията предоставя
образец за такива декларации за
интереси, който може да бъде
адаптиран към спецификата на всяка
агенция.
Обосновка

„Декларацията за конфликт на интереси“ следва да стане задължителна в
преразгледания Финансов регламент за всички членове на управителните съвети и
комитети на децентрализираните и изпълнителните агенции. Декларациите за
интереси следва да бъдат стандартизирани, но все пак да могат да се адаптират
към спецификата на всяка агенция.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 131 – параграф 3 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
3a.
За да бъде ефикасна системата
за бързо идентифициране и
изключване, се установяват ясни
правила с оглед предоставяне на
реална защита на подалите сигнал.
Редовни доклади за случаи на подадени
сигнали, които са разгледани и
финализирани, се публикуват от
съответните органи.
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Изменение 15
Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да се подпише договорът,
възлагащият орган може да отмени
процедурата за възлагане на поръчка,
без кандидатите или оферентите да имат
право на обезщетение.

Възлагащият орган може да отмени
процедурата за възлагане преди
подписването на договора,
включително въз основата на
подозрение за конфликт на интереси,
кадрова въртележка или тежко
професионално нарушение, без
кандидатите или оферентите да имат
право на обезщетение.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 174 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Преките безвъзмездни средства не
възпрепятстват по-малки
структури, особено НПО, да имат
достъп до финансиране на Съюза.
Комисията и държавите членки
поддържат баланс между
широкомащабни и дребномащабни
проекти.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 183 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията
2.
Всички безвъзмездни средства,
отпуснати през финансовата година, се
публикуват в съответствие с член 36,
параграфи 1—4.
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Изменение
2.
Всички безвъзмездни средства,
отпуснати през финансовата година, се
публикуват в съответствие с член 36,
параграфи 1—4. Освен това всички
институции на Съюза, които
провеждат обществени поръчки,
публикуват ясни правила на своите
уебсайтове относно придобиването,
разходите и мониторинга, както и
640/649

RR\1127745BG.docx

възложените договори, включително
стойността им.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 227 – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителни фондове

Доверителни фондове за външна
дейност
Обосновка

Преразгледаният Финансов регламент разширява използването на доверителни
фондове на Съюза за действия в рамките на Съюза. Доверителните фондове на Съюза
обаче са спорен инструмент за финансиране. В своето Становище № 1/2017
Сметната палата на Европейския съюз счита, че разширяването на използването на
доверителните фондове и за вътрешни дейности в Съюза е „прибързано“ и „повдига
въпроси относно администрирането, разходите и отчетността“. Настоящото
изменение предлага да се запази използването на доверителни фондове за външни
действия, докато тяхната ефикасност премине реална оценка.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За спешните ситуации, действията
след спешна ситуация или тематичните
действия Комисията може, след като
информира Европейския парламент и
Съвета, да създава доверителни фондове
съобразно сключено с други донори
споразумение. В акта за учредяване на
всеки доверителен фонд се определят
целите на този фонд. Решението на
Комисията за създаване на
доверителния фонд включва описание
на целите на фонда, обосновката за
създаването му в съответствие с
параграф 3, посочване на срока му на
действие и предварителните
споразумения с други донори.

1.
За спешните ситуации,
действията след спешна ситуация или
тематичните външни действия
Комисията може, след като информира
Европейския парламент и Съвета, да
създава доверителни фондове съобразно
сключено с други донори споразумение.
В акта за учредяване на всеки
доверителен фонд се определят целите
на този фонд. Решението на Комисията
за създаване на доверителния фонд
включва описание на целите на фонда,
обосновката за създаването му в
съответствие с параграф 3, посочване на
срока му на действие и предварителните
споразумения с други донори.
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Изменение 20
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.
Комисията представя своите
проекторешения относно създаването,
продължаването и ликвидацията на
доверителен фонд на Съюза на
компетентния комитет, предвиден в
основния акт, съгласно който вноската
от Съюза се предоставя на
доверителния фонд на Съюза.

2.
Комисията се консултира с
Европейския парламент преди
създаването на доверителен фонд на
Съюза и впоследствие представя
своите проекторешения относно
създаването, продължаването и
ликвидацията на такъв фонд на
компетентния комитет, предвиден в
основния акт, съгласно който вноската
от Съюза се предоставя на този фонд.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 227 – параграф 3 – буква б a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
използването на доверителни
фондове на Съюза се ограничава и
такива фондове не са стандартен
финансов инструмент на равнището
на Съюза. При всички случаи даден
доверителен фонд на Съюза се създава
само когато това е крайно
необходимо за осъществяване на
желаните действия.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 250 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
До 15 юни Сметната палата
предава на Комисията и на съответните
институции всички забележки, които по
нейно мнение са от такова естество, че
следва да бъдат включени в годишния
доклад. Тези забележки запазват
поверителния си характер и подлежат

1.
До 30 юни Сметната палата
предава на Комисията и на съответните
институции всички забележки, които по
нейно мнение са от такова естество, че
следва да бъдат включени в годишния
доклад, за да се даде възможност на
съответната институция да ги
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на състезателна процедура. До 15
октомври всяка институция изпраща
своя отговор на Сметната палата.
Отговорите на останалите институции,
различни от Комисията, се изпращат
същевременно и на Комисията.

коментира. Тези забележки запазват
поверителния си характер. До 15
октомври всяка институция изпраща
своя отговор на Сметната палата.
Отговорите на останалите институции,
различни от Комисията, се изпращат
същевременно и на Комисията.

Обосновка
Изменението се основава на забележките, формулирани от Сметната палата в
нейното Становище № 1/2017 – срокът 15 юни е твърде кратък за гарантиране на
извършването на независима работа. Освен това „състезателна процедура“ не е ясно
понятие: по-добре е ясно да се посочи, че заинтересованата институция има
възможност да коментира забележките на Сметната палата.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 251 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сметната палата предава на съответната
институция или орган всички
забележки, които по нейно мнение
следва да бъдат включени в специален
доклад. Тези забележки запазват
поверителния си характер и подлежат
на състезателна процедура.

Сметната палата предава на съответната
институция или орган всички
забележки, които по нейно мнение
следва да бъдат включени в специален
доклад, за да се даде възможност на
заинтересованата институция да ги
коментира. Тези забележки запазват
поверителния си характер.

Обосновка
Изменението се основава на забележките, формулирани от Сметната палата в
нейното Становище № 1/2017. Освен това „състезателна процедура“ не е ясно
понятие: по-добре е ясно да се посочи, че заинтересованата институция има
възможност да коментира забележките на Сметната палата.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 251 – параграф 1 – алинея 6
Текст, предложен от Комисията
Сметната палата предприема всички
необходими мерки, за да гарантира, че
RR\1127745BG.docx

Изменение
Сметната палата предприема всички
необходими мерки, за да гарантира, че
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отговорите на нейните забележки от
всяка съответна институция или орган
се публикуват до или след всяка
забележка, за която се отнасят, и
публикува графика за изготвяне на
специалния доклад.

отговорите на нейните забележки от
всяка съответна институция или орган
се публикуват заедно със специалния
доклад.

Обосновка
Изменението се основава на забележките, формулирани от Сметната палата в
нейното Становище № 1/2017. Предложението би задължило Сметната палата да
представи своите доклади по определен начин и би могло да изложи на риск нейната
независимост. Сметната палата следва да има правомощието да решава как да
представя своите доклади в съответствие с международните стандарти за одит.
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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