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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът оценява усилията, положени от Комисията при изготвянето 
на предложението за регламент относно общоприложимите разпоредби, 
особено като се има предвид, че то отговаря на нуждата от приемственост 
в отпускането на средства, от гъвкавост и от опростяване на прилагането 
му.

Този регламент представлява основа за полезното взаимодействие между 
структурните фондове, чиято основна цел е предоставянето на подкрепа за 
по-слабо развитите региони с цел засилване на икономическото и 
социалното сближаване в Европейския съюз.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е устойчив 
и ефективен инвестиционен инструмент за растеж и развитие на селските 
райони, предприятията и ресурсите в селското и горското стопанство, 
както и в икономиката на селските райони. Той може да подкрепя широк 
спектър от цели за развитие, които имат за цел да носят полза на разширен 
кръг от получатели, с потенциал за повторно използване на средствата за 
други инвестиции.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общоприложими разпоредби за структурните фондове е 
част от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. и 
установява общи разпоредби за споделено управление, като по този начин 
осигурява общ набор от основни правила за седем фонда, с очебийното 
изключение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР).

По мнение на докладчика е необходимо да се запази ЕЗФРСР в Регламента 
за общоприложимите разпоредби на бъдещата законодателна рамка. 
Настоящото становище изменя най-вече този аспект от предложението на 
Комисията.

С предложените изменения се цели да се възстанови връзката между 
фондовете, без да се създава допълнителна административна тежест и 
дублиране на правилата, като същевременно се гарантира съгласувано 
равнище на структурните фондове.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на 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 и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на
границите и визите

за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила 
за тях и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на 
границите и визите

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Структурните реформи могат 
да ускорят процеса на повишаване на 
социалната и икономическата 
конвергенция между държавите 
членки. Въздействието на тази 
конвергенция и повишаването на 
устойчивостта биха могли да 
доведат до по-голям просперитет.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Стартирането на новата 
програма за подкрепа на реформите, 
за която се предлага общ бюджет в 
размер на 25 милиарда евро, е 
предвидено най-рано за януари 2021 г.
Междувременно е важно да се 
очертае пътят чрез използването на 
подобен инструмент за подкрепа на 
структурните реформи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
изпълнението на фондовете на Съюза, 
които се изпълняват при споделено 
управление, а именно Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), 
Кохезионния фонд, и на мерките, 
финансирани при споделено управление 
по Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и 
миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС) и Фонда за 
интегрирано управление на границите 
(ИУГВ), следва да бъдат определени 
финансови правила въз основа на член 
322 от ДФЕС за всички тези фондове 
(„фондовете“), които ясно да определят 
обхвата на прилагане на съответните 
разпоредби. Освен това следва да бъдат 
определени общоприложими 
разпоредби на основание член 177 от 
ДФЕС, които да обхванат специалните 
правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд и ЕФМДР.

(2) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
изпълнението на фондовете на Съюза, 
които се изпълняват при споделено 
управление, а именно Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и на 
мерките, финансирани при споделено 
управление по Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), 
фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), 
фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и 
Фонда за интегрирано управление на 
границите (ИУГВ), следва да бъдат 
определени финансови правила въз 
основа на член 322 от ДФЕС за всички 
тези фондове („фондовете“), които ясно 
да определят обхвата на прилагане на 
съответните разпоредби. Освен това 
следва да бъдат определени 
общоприложими разпоредби на 
основание член 177 от ДФЕС, които да 
обхванат специалните правила на 
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политиката за ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд и ЕФМДР.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Предвид новия модел на 
прилагане на Общата 
селскостопанска политика и за да се 
гарантира сближаване на правилата 
и значително опростяване за 
крайните бенефициери на 
европейските земеделски фондове, 
90% от които са земеделски стопани, 
беше решено повечето от общите 
правила в настоящия регламент ще се 
прилагат по отношение на 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 
Въпреки това някои правила от 
настоящия регламент, които следва 
да се прилагат за териториалното 
развитие, правилата за видимост и 
комуникация и финансовите 
инструменти, продължават да се 
прилагат по отношение на помощта 
по линия на ЕЗФРСР, както е 
посочено в секторните специфични 
регламенти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Най-отдалечените региони и 
северните региони с много ниска 
гъстота на населението следва да се 
ползват от специални мерки и от 
допълнително финансиране съгласно 

(4) Най-отдалечените региони, 
които са особено 
необлагодетелствани поради 
географското си положение и 
повишената честота на природни 
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член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 
№ 6 към Акта за присъединяване от 
1994 г.

бедствия, и северните региони с много 
ниска гъстота на населението следва да 
се ползват от специални мерки и от 
допълнително финансиране съгласно 
член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 
№ 6 към Акта за присъединяване от 
1994 г.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Споразумението за партньорство, 
изготвено от всяка държава членка, 
следва да бъде стратегически документ, 
направляващ преговорите между 
Комисията и съответната държава 
членка относно изготвянето на 
програмите. С цел намаляване на 
административната тежест по време на 
програмния период следва да не е 
необходимо да се изменят 
споразуменията за партньорство. За да 
се улесни планирането и да се избягва 
припокриване на съдържанието в 
програмните документи, 
споразуменията за партньорство могат
да бъдат включени като част от дадена 
програма.

(15) Споразумението за партньорство, 
изготвено от всяка държава членка, 
следва да бъде стратегически документ, 
направляващ преговорите между 
Комисията и съответната държава 
членка относно изготвянето на 
програмите. С цел намаляване на 
административната тежест по време на 
програмния период следва да не е 
необходимо да се изменят 
споразуменията за партньорство. За да 
се улесни планирането и да се избягва 
припокриване на съдържанието в 
програмните документи, следва да е 
възможно споразуменията за 
партньорство да бъдат включени като 
част от дадена програма.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Механизмите, които 
гарантират връзката между 
политиките на ЕС за финансиране и 
икономическото управление на Съюза, 
следва допълнително да се 
усъвършенстват, като на Комисията 
се позволи да представи предложение 

заличава се
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на Съвета за спиране на всички или на 
част от бюджетните кредити за 
поети задължения за една или 
няколко програми на съответната 
държава членка, когато тази 
държава членка не предприема 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическо управление. 
За да се осигури еднакво изпълнение и 
с оглед значимостта на финансовите 
въздействия на налаганите мерки, на 
Съвета следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия и той да 
действа въз основа на предложение на 
Комисията. За да се улесни 
приемането на решения, необходими 
за гарантирането на ефективни
действия в контекста на процеса на 
икономическото управление, следва да 
се използва обратно квалифицирано 
мнозинство.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР. То следва да отчита 
местните потребности и потенциал, 
както и съответните социални и 
културни характеристики и следва да 
предвижда структурните промени, да 
изгражда капацитета на общността и да 
стимулира иновациите. Следва да се 
акцентира върху тясното 
сътрудничество и интегрираното 
използване на фондовете за изпълнение 
на стратегии за местно развитие. 
Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
общността, следва принципно да носят 
отговорността за изготвянето и 

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР (наричано LEADER в 
рамките на ЕЗФРСР). То следва да 
отчита местните потребности и 
потенциал, както и съответните 
социални и културни характеристики и 
следва да предвижда структурните 
промени, да изгражда човешки 
капитал и знание, капацитета на 
общността и да стимулира иновациите. 
Следва да се акцентира върху тясното 
сътрудничество и интегрираното 
използване на фондовете за изпълнение 
на стратегии за местно развитие. 
Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
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изпълнението на стратегии за ВОМР. С 
цел да се улесни координираното 
подпомагане от различни фондове за 
стратегии за ВОМР и да се улесни 
тяхното изпълнение следва да се улесни 
използването на подход с „водещ фонд“. 

общността, следва принципно да носят 
отговорността за изготвянето и 
изпълнението на стратегии за ВОМР. До 
момента местните групи за действие 
са постигнали забележителни 
резултати и поради това следва да 
получат по-всеобхватна финансова 
подкрепа. С цел да се улесни 
координираното подпомагане от 
различни фондове, включително тези, 
които не са обхванати от настоящия 
регламент, за стратегии за ВОМР и да 
се улесни тяхното изпълнение следва да 
се улесни използването на подход с 
„водещ фонд“.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се гарантира наличието на 
подробна актуална информация относно 
изпълнението на програмите, следва да 
се изисква по-често докладване по 
електронен път на количествени данни.

(29) За да се гарантира наличието на 
подробна актуална информация относно 
изпълнението на програмите, следва да 
се изисква по-редовно докладване по 
електронен път на количествени данни.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да направи 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши ретроспективни
оценки на фондовете, които да се 
съсредоточат върху тяхното 
въздействие.

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да направи 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши последващи оценки 
на фондовете, които да се съсредоточат 
върху тяхното въздействие.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се оптимизира навлизането 
на съфинансирани инвестиции в 
опазването на околната среда, следва да 
бъдат гарантирани взаимодействия с 
програмата LIFE за действия в областта 
на околната среда и климата, по-
специално чрез стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за природата по LIFE.

(36) За да се оптимизира навлизането 
на съфинансирани инвестиции в 
опазването на околната среда, следва да 
бъдат гарантирани взаимодействия с 
програмата LIFE за действия в областта 
на околната среда и климата, по-
специално чрез стратегически 
интегрирани проекти и стратегически 
проекти за природата по LIFE, както и 
взаимно допълване с други фондове и 
инструменти на Европейския съюз.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Успехът на стратегическите 
интегрирани проекти зависи от 
тясното сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи и съответните 
недържавни участници. По тази 
причина следва да се прилагат 
принципите на прозрачност и 
оповестяване на решенията, свързани 
с изготвянето, прилагането, 
оценяването и мониторинга на 
проекти.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел извличане на оптимална (40) С цел извличане на оптимална 
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добавена стойност от инвестициите, 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза, следва да се търсят 
синергии, по-специално между фондове 
и пряко управляваните инструменти, 
включително инструмента за 
осъществяване на реформи. Тези 
синергии следва да се постигнат чрез 
основните механизми, а именно 
признаването на единни ставки за 
допустимите разходи по програма 
„Хоризонт Европа“ за подобна операция 
и възможността за една и съща операция 
да се съчетава финансиране от различни 
инструменти на Съюза, стига да се 
избягва двойното финансиране. Поради 
това настоящият регламент следва да 
установи правила за допълващо 
финансиране от фондовете.

добавена стойност от инвестициите, 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза, следва да се търсят 
синергии, по-специално между фондове, 
в това число земеделски фондове, и 
пряко управляваните инструменти, 
включително инструмента за 
осъществяване на реформи. Тези 
синергии следва да се постигнат чрез 
основните механизми, а именно 
признаването на единни ставки за 
допустимите разходи по програма 
„Хоризонт Европа“ за подобна операция 
и възможността за една и съща операция 
да се съчетава финансиране от различни 
инструменти на Съюза, стига да се 
избягва двойното финансиране. Поради 
това настоящият регламент следва да 
установи правила за допълващо 
финансиране от фондовете.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) В контекста на уникалните и 
особени обстоятелства на остров 
Ирландия и предвид подкрепата за 
сътрудничеството между Севера и Юга 
по Споразумението от Разпети петък, 
новата трансгранична програма „PEACE 
PLUS“ следва да продължи и доразвие 
работата на предходните програми 
PEACE и INTERREG между 
пограничните графства на Република 
Ирландия и Северна Ирландия. Предвид 
нейната практическа важност, тази 
програма следва да бъде подкрепена със 
специално разпределени средства, за да 
продължи да подпомага действията за 
постигане на мир и помирение, и следва 
също така да ѝ бъде отпуснат подходящ 
дял от разпределените за Ирландия 
средства по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 

(66) В контекста на уникалните и 
особени обстоятелства на остров 
Ирландия и предвид подкрепата за 
сътрудничеството между Севера и Юга 
по Споразумението от Разпети петък, 
новата трансгранична програма „PEACE 
PLUS“ следва да продължи и доразвие 
работата на предходните програми 
PEACE и INTERREG между 
пограничните графства на Република 
Ирландия и Северна Ирландия. Предвид 
нейната практическа важност, тази 
програма следва да бъде подкрепена със 
специално разпределени средства, за да 
продължи да подпомага действията за 
постигане на мир и помирение, и следва 
също така да ѝ бъде отпуснат подходящ 
дял от разпределените за Ирландия 
средства по целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
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(Interreg). (Interreg). Освен това, като се има 
предвид уникалното ѝ географско 
разположение, следва да се предвиди 
допълнителна разпоредба за 
разпределяне на ресурси за 
разглеждане на свързаността и 
въпросите в това отношение, които 
могат да възникнат след Брексит;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общи разпоредби, приложими за 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и
ЕФМДР.

б) общи разпоредби, приложими за 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, 
ЕФМДР и за ЕЗФРСР – само 
разпоредбите посочени в точка 5а от 
настоящия член.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Дял ІІІ, глава ІІ и членове 41 и 
43 се прилагат по отношение на 
мерките за подпомагане, финансирани 
от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), а член 2, параграфи 15 – 17 
и 22 – 25, както и членове 52 – 56 се 
прилагат по отношение на 
финансовите инструменти, 
предвидени в член 74 от Регламент 
(ЕС) [...] (Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП) и 
подкрепяни в рамките на ЕЗФРСР.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) регионите на ниво 2 по NUTS, 
новосъздадени между 2016 и 2018 г.;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. В това партньорство се 
включват поне следните партньори:

1. Всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи, което функционира към 
посочения момент. В това 
партньорство се включват поне 
следните партньори:

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регионални и местни органи 
или техни асоциации;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията не е съгласна с 
оценката на държавата членка, тя 

Когато Комисията не е съгласна с 
оценката на държавата членка, тя 
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уведомява съответно държавата членка 
и ѝ дава възможност да представи 
коментари в срок от един месец.

уведомява съответно държавата членка 
и ѝ дава възможност да представи 
коментари в срок от един месец. 
Срокът може да бъде удължен, ако 
държавата членка представи на 
Комисията подходяща обосновка.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) социално-икономическото 
положение на съответната държава 
членка или на съответния регион;

б) социално-икономическото 
положение на съответната държава 
членка и на съответния регион;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регионите на ниво 2 по NUTS, 
установени между 2016 и 2018 г.;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избраните операции трябва да 
съответстват на териториалната 
стратегия.

Избраните операции, които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, за които се 
получава финансиране, трябва да 
съответстват на териториалната 
стратегия

Изменение 25

Предложение за регламент
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Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. ЕФРР, ЕСФ+ и ЕФМДР могат да 
подпомагат воденото от общностите 
местно развитие.

1. ЕЗФРСР подпомага воденото 
от общностите местно развитие. В 
този случай той се нарича 
„LEADER“. ЕФРР, ЕСФ + и ЕФМДР, 
във взаимодействие с Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, подпомагат воденото 
от общностите местно развитие и всеки 
от тях заделя целева сума от своите 
средства за него.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
воденото от общностите местно 
развитие е:

2. Държавите членки гарантират, че 
воденото от общностите местно 
развитие е:

a) насочено към подрегионални 
райони;

a) насочено към подрегионални и 
селски райони;

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен 
социално-икономически интерес, в 
които вземането на решения не е 
контролирано от нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни;

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен 
социално-икономически интерес, в 
които вземането на решения не е 
контролирано от нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, нито от 
публичните органи, определени 
съгласно националните правила;

в) се осъществява чрез интегрирани 
стратегии в съответствие с член 26;

в) се осъществява чрез интегрирани 
и многосекторни стратегии за местно 
развитие, основани на 
характеристиките на района, в 
съответствие с член 26;

г) подпомага изграждането на 
мрежи, иновативните характеристики в 

г) подпомага изграждането на 
мрежи, иновативните характеристики в 
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местния контекст и - където е 
целесъобразно - сътрудничеството с 
други териториални участници.

местния контекст и - където е 
целесъобразно - сътрудничеството с 
други териториални участници.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Местната група за действие може 
да бъде бенефициер и да изпълнява 
операции съгласно стратегията.

5. Местната група за действие може 
да бъде бенефициер и да изпълнява 
операции съгласно стратегията, при 
условие че има разделение на 
функциите в рамките на местната 
група за действие.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) популяризиране на 
стратегията за водено от 
общностите местно развитие с цел 
улесняване на обмена между 
заинтересованите страни, 
предоставяне на информация за тях и 
подпомагане на потенциалните 
бенефициери при изготвянето на 
заявленията им;

Обосновка

Тази поредица от изменения има за цел да запази новото законодателство в 
съответствие с предишното, тъй като понастоящем тези дейности се ползват от 
подпомагане по член 35 от предишния Регламент за общоприложимите разпоредби. 
Вж. също измененията към член 25.

Изменение 29

Предложение за регламент
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Член 29 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се избегне спиране на 
плащанията, Комисията гарантира, 
че държавите членки и регионите, 
които изпитват затруднения при 
спазването поради липса на 
административен капацитет, 
получават достатъчно техническа 
помощ за подобряване на своя 
административен капацитет.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да 
възложи счетоводната функция, 
посочена в член 70, на управляващия 
орган или на друга организация.

2. Държавата членка може да 
възложи счетоводната функция, 
посочена в член 70, на управляващия
орган, на сертифициращия орган или 
на друга организация.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят и 
приемат процедурен правилник за 
предоставяне на такава подкрепа в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
съответната държава членка.

Обосновка

Член 67, параграф 5 се нуждае от изясняване.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 2021 г.: 0,5 %; a) 2021 г.: 1,5 %;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: 0,5 %; б) 2022 г.: 1,5 %;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 0,5 %; в) 2023 г.: 1,5 %;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 0,5 %; г) 2024 г.: 1,5 %;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 2025 г.: 0,5 %; д) 2025 г.: 1,5 %;
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) 2026 г.: 0,5 % е) 2026 г.: 1,5 %

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд подпомагат целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ във всички 
региони, съответстващи на ниво 2 на 
общата класификация на 
териториалните единици за 
статистиката („региони от ниво 2 по 
NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията.

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд подпомагат целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ във всички 
региони, съответстващи на ниво 2 на 
общата класификация на 
териториалните единици за 
статистиката („региони от ниво 2 по 
NUTS“, включително 
новосъздадените между 2016 и 2018 
г.), създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) №
868/2014 на Комисията.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класифицирането на регионите по една 
от трите категории региони се определя 
въз основа на съотношението между 
БВП на глава от населението, измерен 
по стандарт на покупателна способност 
(СПС) и изчислен въз основа на данни 
на Съюза за периода 2014 – 2016 г., и 
средния БВП за ЕС-27 през същия 
референтен период.

Класифицирането на регионите по една 
от трите категории региони се определя 
въз основа на съотношението между 
БВП на глава от населението, измерен 
по стандарт на покупателна способност 
(СПС) и изчислен въз основа на данни 
на Съюза за 2014 – 2016 г. и 2016 –
2018 г. средния БВП за ЕС-27 през 
същия референтен период.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2024 г. средствата, 
прехвърлени към МСЕ, за които не са 
били поети задължения във връзка с 
проекти за транспортна 
инфраструктура, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, допустими за финансиране от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти за транспортна инфраструктура 
съгласно Регламент (ЕС) [новия 
регламент за МСЕ].

Считано от 1 януари 2026 г. средствата, 
прехвърлени към МСЕ, за които не са 
били поети задължения във връзка с 
проекти за транспортна 
инфраструктура, се предоставят на 
разположение на всички държави 
членки, допустими за финансиране от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти за транспортна инфраструктура 
съгласно Регламент (ЕС) [новия 
регламент за МСЕ].

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕС) № 1303/2013 или всеки 
друг законодателен акт, приложим за 
програмния период 2014-2020 г. 
продължава да се прилага за програмите 
и операциите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР 
през този период.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 или всеки 
друг законодателен акт, приложим за 
програмния период 2014—2020 г. 
продължава да се прилага за програмите 
и операциите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и 
ЕФМДР през този период.
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