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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и относно Кохезионния фонд (COM 
(2018) 0372) установява рамката за ЕФРР и Кохезионния фонд за периода 2021—2027 г.

То предвижда финансирането да бъде съсредоточено върху набор от приоритети и 
изготвя списък с тематични цели, съответстващи на тези приоритети, като насърчава 
интегрираното програмиране. 

Целта на настоящото становище е да насочи вниманието към пренебрегнатите от 
предложението въпроси, като например творческите индустрии, културата, младежта и 
спорта.

Липсата на специфично позоваване на културата в правно обвързващите разпоредби 
продължава да бъде една от основните пречки пред насърчаването на инвестициите в 
областта на културата. Поради това е необходим по-амбициозен подход, като се вземе 
предвид член 167, параграф 4 от ДФЕС, в който се посочва, че „Съюзът взема предвид 
културните аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на Договорите“. 
Докладчикът подчертава, че трябва да бъде признат пълният потенциал на културата и 
нейната роля за подпомагането и благоприятстването на икономическото развитие, 
социалното приобщаване и сближаването. 

Обсъжданото предложение за регламент се отнася до културното наследство, но за 
съжаление не взема предвид културата като цяло. То не споменава приноса на 
културата към местното и регионалното развитие, въпреки че е тясно свързано с 
въпросите на образованието, социалното приобщаване и иновациите. Разнообразният 
принос на културата към образованието и ученето благодарение на развиването на 
умения и ноу-хау, към икономическото развитие благодарение на творческите и 
културните индустрии и към социалното приобщаване благодарение на превантивното 
си действие спрямо маргинализираните общности оправдава включването на 
специфично позоваване на културата в предложените схеми за тематичната цел. Освен 
това от решаващо значение е да се набележат конкретни мерки и да се заделят ресурси 
за проекти, като например инкубатори, цифрова инфраструктура (например 
широколентов достъп) и нематериална инфраструктура за образователни, културни и 
научноизследователски организации, като се отчита фактът, че проектите в областта на 
културата представляват поне 11 млрд. евро разходи по политиката на сближаване за 
програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

И накрая, когато се оценяват проекти и резултатите от тях, трябва да се използват по-
широк набор от показатели, за да се засили подходът, акцентиращ върху качеството на 
изпълнението и ориентиран към постигането на резултати. Поради тази причина 
докладчикът предлага въвеждането на нов набор от показатели за инфраструктурни 
проекти в областта на туризма, културните и природните обекти, които дават 
възможност за по-добро отразяване на увеличението на посещенията в подпомаганите 
обекти.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Насърчаването на правата на 
децата, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето (UNCRC), е изрична цел на 
политиките на  (член 3 от ДЕС). ЕС и 
държавите членки следва да 
използват по подходящ начин ЕФРР в 
подкрепа на действия за насърчаване 
на ефективни интервенции, които 
допринасят за упражняването на 
правата на децата.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В един все по-свързан свят и с 
оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 
инструменти за финансиране. С цел да 
се осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за споделяне 
на отговорността между държавите 
членки в усилията им за управление на 
миграцията, ЕФРР следва да осигурява 
подпомагане за улесняване на 
дългосрочната интеграция на 
мигрантите.

(8) В един все по-свързан свят и с 
оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 
инструменти за финансиране. С цел да 
се осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за споделяне 
на отговорността между държавите 
членки в усилията им за управление на 
миграцията, ЕФРР следва да осигурява 
подпомагане за улесняване на 
дългосрочната интеграция на 
мигрантите, независимо от статута 
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им на пребиваване. Държавите членки 
следва да гарантират, че местните и 
регионалните органи имат достъп до 
средствата от ЕФРР, които им се 
предоставят в подходяща степен с 
цел справяне с интеграцията на 
мигрантите на местно и регионално 
равнище.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Справедливият преход към 
устойчива в социален и екологичен 
аспект икономика следва да допринесе 
за консолидирането на ориентирани 
към бъдещето перспективи за 
развитие чрез по-добро съгласуване на 
местните и регионалните умения и 
стратегии с ангажиментите за 
намаляване на въглеродните емисии, 
както и изграждане на капацитет и 
схеми за подпомагане за постигането 
на тази цел. Процесите на справедлив 
преход са дългосрочни, зависят в 
голяма степен от образователните 
мерки и ангажименти и следва да 
бъдат разработвани при подход 
„отдолу нагоре“ и в сътрудничество 
със съответните публични, 
икономически и социални партньори, 
както и с организациите на 
гражданското общество.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 
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регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност за техните 
гражданите, както и за 
предотвратяване на радикализацията, 
като се разчита на полезното 
взаимодействие и допълняемостта с 
други политики на Съюза, инвестициите 
по ЕФРР следва да допринасят за 
сигурността в области, в които е 
необходимо да се осигурят безопасни и 
сигурни обществени пространства и 
инфраструктура от критично значение, 
като например транспорта и 
енергетиката.

регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност за техните 
граждани, както и приобщаване за 
всички граждани посредством 
превантивна политика за 
предотвратяване на маргинализацията 
и радикализацията, като се разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта с други политики на 
Съюза, като например културата, 
образованието, младежта и спорта, 
по-специално с програмите 
„Творческа Европа“ (и чрез печата за 
високи постижения), „Еразъм“ и 
Европейския корпус за солидарност, 
инвестициите по ЕФРР следва да 
улесняват достъпа до качествено 
образование, културата и до масовия 
спорт, като помагат на органите да 
модернизират инфраструктурите си
и да допринасят за сигурността в 
области, в които е необходимо да се 
осигурят безопасни и сигурни 
обществени пространства и 
инфраструктура от критично значение, 
като например транспорта и 
енергетиката, както и за 
устойчивостта на едни сплотени 
общества, при гарантиране на 
отворени културни и публични 
пространства.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Докладът от 2018 г. за 
Отворения метод на координация 
(ОМК) от работната група на 
експертите на държавите членки в 
областта на обществените 
политики и потенциалът на 
секторите на културата и 
творчеството подчертава водещата 
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роля на тези индустрии при свързване 
на културата и творчеството с 
иновациите, социалното сближаване, 
регионалното и предприемаческо 
развитие. Големият брой регионални 
стратегии за интелигентна 
специализация, включително 
стратегията за култура и 
творчество, предлагат възможност 
за подобряване на съвместната 
работа.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, с особен акцент върху 
намиращите се в неизгодно 
положение, маргинализираните и 
сегрегираните общности, 
производствени инвестиции в МСП,  
включително в културните и 
творческите индустрии, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
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набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

по техническа помощ. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва 
редовно да предоставят на Комисията 
информация относно постигнатия 
напредък, като използват общите 
показатели за крайния продукт, 
резултатите и въздействието, 
предвидени в приложение I. Общите 
показатели за крайния продукт и за 
резултатите могат да се допълват, ако е 
необходимо, от специфични за 
програмите показатели за крайния 
продукт и за резултатите. 
Информацията, предоставена от 
държавите членки, следва да 
представлява основата на докладите, 
изготвяни от Комисията за напредъка в 
постигането на специфичните цели за 
целия програмен период, като за целта 
тя използва основен набор от 
показатели, предвиден в приложение II.

(22) Държавите членки следва 
редовно да предоставят на Комисията 
информация относно постигнатия 
напредък, като използват общите 
показатели за крайния продукт, 
резултатите и въздействието, 
предвидени в приложение I. Общите 
показатели за крайния продукт и за 
резултатите могат да се допълват, ако е 
необходимо, от специфични за 
програмите показатели за крайния 
продукт и за резултатите. 
Информацията, предоставена от 
държавите членки, следва да 
представлява основата на докладите, 
изготвяни от Комисията за напредъка в 
постигането на специфичните цели за 
целия програмен период, като за целта 
тя използва основен набор от 
качествени и количествени 
показатели, предвиден в приложение II.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Съгласно точки 22 и 23 от (23) Съгласно точки 22 и 23 от 
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Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г., 
налице е нужда фондовете да се 
оценяват въз основа на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, особено за 
държавите членки. По целесъобразност 
тези изисквания могат да включват 
измерими показатели като основа за 
оценка на ефектите на фондовете на 
място.

Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г., 
налице е нужда фондовете да се 
оценяват въз основа на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, особено за 
държавите членки. По целесъобразност 
тези изисквания могат да включват 
измерими количествени и качествени 
показатели като основа за оценка на 
ефектите на фондовете на място.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се подпомогне 
интегрираното териториално развитие 
за по-ефективно справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, демографските и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, включително 
функционалните градски райони, като 
се отчете необходимостта от 
насърчаване на връзките между 
градските и селските райони. 
Принципите за избор на градски райони, 
където трябва да бъдат изпълнени 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, както и 
ориентировъчните суми за тези 
действия, следва да бъдат определени в 
програмите по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ с разпределени 
на национално равнище за тази цел най-
малко 6 % от средствата на ЕФРР. 
Следва също така да бъде постановено, 
че този процент следва да се спазва през 
целия програмен период в случаите на 

(25) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се подпомогне 
интегрираното териториално развитие 
за по-ефективно справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, културните, 
демографските и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
включително функционалните градски 
райони, като се отчете необходимостта 
от насърчаване на връзките между 
градските и селските райони и от 
намаляване на цифровото разделение. 
Принципите за избор на градски райони, 
където трябва да бъдат изпълнени 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, както и 
ориентировъчните суми за тези 
действия, следва да бъдат определени в 
програмите по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ с разпределени 
на национално равнище за тази цел най-
малко 6 % от средствата на ЕФРР. 
Следва също така да бъде постановено, 
че този процент следва да се спазва през 



PE626.959v02-00 10/22 AD\1168989BG.docx

BG

прехвърляне между приоритетите по 
една програма или между програми, 
включително по време на междинния 
преглед.

целия програмен период в случаите на 
прехвърляне между приоритетите по 
една програма или между програми, 
включително по време на междинния 
преглед.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Културата, образованието, 
обучението, доброволческата дейност 
и спортът са основни движещи сили в 
преследването на целите на едно по-
сплотено, приобщаващо и иновативно 
общество.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване посредством 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, поради степента на 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
както и ограниченията на финансовите 
ресурси на държавите членки и 
регионите, може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
ДЕС. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия

(29) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване посредством 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза чрез 
ориентиран към гражданите подход, 
насочен към подпомагане на воденото 
от обществото развитие и 
благоприятстване на активното 
гражданство, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, поради степента на 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
както и ограниченията на финансовите 
ресурси на държавите членки и 
регионите, може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел,

Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
ДЕС. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел,

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Демографските промени са 
едно от най-големите 
предизвикателства, пред които е 
изправен Съюзът, с широкомащабни 
икономически, социални и екологични 
последици. Те включват застаряване 
на населението, намаляване на броя 
на младите хора, по-ниска 
раждаемост, намаляване на 
активната работна сила и изтичане 
на мозъци. В това отношение следва 
да се обърне специално внимание на 
регионите, които са засегнати от 
тежка демографска криза;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) усвояване на ползите от 
цифровизацията за гражданите, 
дружествата и правителствата;

ii) усвояване на ползите от 
цифровизацията за гражданите, 
дружествата, правителствата и 
публичните институции;
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП;

iii) засилване на креативността, 
растежа и конкурентоспособността на 
МСП;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) развитие на умения за 
интелигентно специализиране, 
промишлен преход и 
предприемачеството;

iv) развитие на умения и програми 
за обучение, включително смесено 
обучение,за интелигентно 
специализиране, промишлен преход и 
предприемачеството;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и достъпа до 
качествена заетост чрез развитието на 
социалните иновации и инфраструктура;

i) повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и достъпа до 
качествена заетост, по-специално за 
младите хора, чрез развитието на 
социалните иновации и инфраструктура;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подобряване на достъпа до 
приобщаващи и качествени услуги в 

ii) подобряване на достъпа до 
приобщаващи и качествени услуги в 
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областта на образованието, обучението
и ученето през целия живот чрез 
развитие на инфраструктурата;

областта на формалното, 
неформалното и самостоятелното 
образование, грижите в ранна детска 
възраст, обучението и ученето през 
целия живот, културата и спорта,
чрез развитие на инфраструктурата и 
качествени програми за образование и 
обучение, включително МООК и 
смесено обучение ;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) подобряване на достъпа до 
културата и участието в нея, тъй 
като културната и творческата 
ангажираност дават възможност на 
групите, изложени на риск от 
изключване, като например 
намиращите се в неравностойно 
икономическо положение, хората в 
напреднала възраст, хората с 
увреждания и малцинствените 
етнически групи, да станат активни 
участници в обществото;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) повишаване на социално-
икономическата интеграция на 
маргинализираните общности, 
мигрантите и групите в неравностойно 
положение чрез интегрирани мерки, 
включително жилищно настаняване и 
социални услуги;

iii) повишаване на социално-
икономическата интеграция на 
маргинализираните общности, 
безработните, младежите, които не 
участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение 
(NEET) и нискоквалифицираните, 1а 
— мигрантите и групите в 
неравностойно положение, чрез 
интегрирани мерки, включително 
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жилищно настаняване и социални 
услуги, културни и спортни дейности, 
местно образование, култура и 
спортна инфраструктура и учене през 
целия живот ;

_________________

1a Доклад на Европейския парламент 
относно нова европейска програма за 
умения (A8—0276/2017)

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в градските райони;

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културата, културното 
наследство, спорта и предоставянето 
на инфраструктура за тях, както и 
на сигурността в градските райони; 
напомняне, че всички проекти, 
свързани с опазване на културното 
наследство, възстановяване, 
повторна употреба и комуникация, 
следва да вземат предвид препоръките 
за качествена намеса в обекти на 
културното наследство, издадени по 
време на Европейската година на 
културното наследство през 2018 г.;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) подобряване на достъпа до 
култура и насърчаване на културните 
и творческите индустрии, за да се 
допринесе за възстановяването на 
селските и други нецентрални райони 
и общности и за повишаване на 
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привлекателността на градовете и 
регионите;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културното наследство и сигурността, 
включително за селските и 
крайбрежните райони — посредством 
водено от общностите местно развитие.

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културата, културното наследство, 
спорта и сигурността, включително за 
селските и крайбрежните райони —
посредством водено от общностите 
местно развитие. напомняне, че всички 
проекти, свързани с опазване на 
културното наследство, 
възстановяване, повторна употреба и 
комуникация, следва да вземат 
предвид препоръките за качествена 
намеса в обекти на културното 
наследство, издадени по време на 
Европейската година на културното 
наследство през 2018 г.;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) подобряване на опазването, 
популяризирането и 
разпространението на културното 
наследство, било то материално или 
нематериално, в градските, селските 
и крайбрежните райони;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) програми за обучение, 
включително обучение на място, 
смесено обучение и МООК, обучение 
през целия живот и образователни 
дейности, включително неформално и 
самостоятелно учене;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

инвестициите в инфраструктура за 
култура и туризъм се считат за 
дребномащабни и отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
съфинансирането от ЕФРР не 
надвишава 10 000 000 EUR; този 
таван възлиза на EUR 20 000 000 в 
случай на инфраструктура, която 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 26

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 4 – колона 2 – RCO 70 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCO 70a — Капацитет на 
подкрепяната инфраструктура в 
областта на културата

Изменение 27

Предложение за регламент
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Приложение I  – таблица 1 – точка 4 – колона 2 – RCO 70 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCO 70б — Капацитет на 
подкрепяната инфраструктура в 
областта на спорта

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 2 – RCO 77 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCO 77а — Проекти  в областта на 
културата

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 2 – RCO 77 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCO 77б – Проекти в областта на 
спорта

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

RCR 77a - брой на подпомогнати 
културни инфраструктури

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

RCR 77б - брой подпомогнати 
туристически инфраструктури

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 77в - брой подпомогнати 
природни обекти

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 77г — увеличение на 
посещенията в подпомогнати 
културни инфраструктури

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 77д — увеличение на 
посещенията в подпомогнати 
туристически инфраструктури
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Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 77 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 77е — увеличение на 
посещенията в подпомогнати 
природни обекти

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 78 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 78a — Участници и бенефициери 
по проекти в областта на културата

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – точка 5 – колона 3 – RCR 78 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 78б — Участници и бенефициери 
по спортни проекти

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 2 – колона 3 – RCR 86 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  RCR 86a — Проекти, допринасящи за 
дългосрочното устойчиво опазване на 
обектите на културното наследство 
и следване на препоръките за контрол 
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на качеството, дадени по време на 
Европейската година на културното 
наследство през 2018 г.
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