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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/454

Изменение 454
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
определят по какъв начин 
съответните препоръки за 
отделната държава („ПОД“), приети 
съгласно член 121, параграф 2 от 
ДФЕС и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, се вземат 
предвид при изготвянето на 
програмните документи. През 
програмния период 2021 — 2027 г. 
държавите членки следва редовно да 
представят на мониторинговия 
комитет и на Комисията напредъка в 
изпълнението на програмите в 
подкрепа на препоръките за 
отделните държави. В рамките на 
междинен преглед държавите членки 
следва, наред с други елементи, да 
обмислят необходимостта от 
промени в програмите с цел отчитане 
на съответните ПОД, приети или 
изменени от началото на програмния 
период.

заличава се

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/455

Изменение 455
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 
програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед следва да осигури пълноценно 
коригиране на програмите въз основа на 
качеството на изпълнението им, 
както и възможност да се отчетат 
новите предизвикателства и 
приложимите ПОД, издадени през 
2024 г. Успоредно с това, наред с 
техническата корекция за 2025 г., през 
2024 г. Комисията следва да направи 
преглед на общо разпределените за 
всички държави членки средства по 
целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ на политиката на сближаване за 
годините 2025, 2026 и 2027, като 
приложи метода на разпределение, 
предвиден в съответния основен акт. 
Този преглед, заедно с резултатите от 
междинния преглед, следва да доведе до 
изменения в програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 
програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед следва да осигури пълноценно 
коригиране на програмите въз основа на 
промените, които се наблюдават в 
социално-икономическото положение 
в отделните държави. Успоредно с 
това, наред с техническата корекция за 
2025 г., през 2024 г. Комисията следва 
да направи преглед на общо 
разпределените за всички държави 
членки средства по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ на 
политиката на сближаване за годините 
2025, 2026 и 2027, като приложи метода 
на разпределение, предвиден в 
съответния основен акт. Този преглед, 
заедно с резултатите от междинния 
преглед, следва да доведе до изменения 
в програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/456

Изменение 456
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „съответни препоръки за 
отделните държави“, означава 
препоръки на Съвета, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 
и параграф 4 и член 148, параграф 4 от 
ДФЕС, свързани със структурните 
предизвикателства, за чието 
преодоляване е уместно да се 
използват многогодишни инвестиции, 
попадащи в обхвата на фондовете, 
както е посочено в регламентите за 
отделните фондове, и съответните 
препоръки, приети в съответствие с 
член [XX] от Регламент (ЕС) [номер 
на новия Регламент относно 
управлението на Енергийния съюз] на 
Европейския парламент и на Съвета;

заличава се

Or. pt



AM\1176397BG.docx PE631.704v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/457

Изменение 457
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф – 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход;

a) насърчаване на реалното 
сближаване и премахване на 
неравенствата в равнищата на 
социално-икономическо развитие в 
рамките на отделните държави 
членки и помежду им;

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/458

Изменение 458
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и 
Комисията гарантират 
координацията, допълняемостта и 
съгласуваността между фондовете и 
други инструменти на Съюза, 
например програмата за подкрепа на 
структурните реформи, включително 
инструмента за осъществяване на 
реформи и инструмента за 
техническа подкрепа. Те 
оптимизират механизмите за 
координиране между отговорните 
субекти, за да се избегне дублиране по 
време на планирането и на 
изпълнението.

заличава се

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/459

Изменение 459
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира тези партньори в 
изготвянето на споразумението за 
партньорство и в целия процес на 
подготовка и изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34.

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира тези партньори в 
изготвянето на споразумението за 
партньорство и в целия процес на 
подготовка и изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34. В 
случай на трансгранични програми 
заинтересованите държави членки 
включват тези партньори от всички 
участващи държави членки.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/460

Изменение 460
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предизвикателствата, 
посочени в съответните препоръки за 
отделните държави и в други 
приложими препоръки на Съюза, 
адресирани до държавите членки;

заличава се

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0043/461

Изменение 461
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, София 
Сакорафа, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Барбара Спинели, Николаос Хундис, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков, Констанце Крел
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приноса на програмата за 
преодоляване на 
предизвикателствата, посочени в 
съответните препоръки за 
отделната държава;

заличава се

Or. pt


