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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

регионално развитие да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) С цел да се постигнат целите 

на Съюза, както е посочено в член 3 

от Договора за Европейския съюз, от 

държавите членки се изисква да 

разглеждат икономическите си 

политики като въпрос от общ 

интерес и да ги съгласуват в рамките 

на Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение -1а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1а) Политиките, действията и 

инструментите на Съюза следва да 

насърчават икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение -1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1б) При определянето и 

прилагането на своите политики и 

дейности Съюзът трябва да взема 

предвид, включително като прилага 

Европейския стълб на социалните 

права, изискванията, свързани 
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с насърчаването на висока степен на 

заетост, с осигуряването на 

адекватна социална закрила, с 

борбата срещу социалното 

изключване, както и с постигането 

на високо равнище на образование, 

обучение и опазване на човешкото 

здраве. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение -1 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1в) Съюзът трябва да подпомага 

държавите членки, при искане от 

тяхна страна, да подобряват своя 

административен капацитет за 

прилагане на правото на Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

беше създадена с цел укрепване на 

капацитета на държавите членки за 

изготвяне и изпълнение на 

стимулиращи растежа 
административни и структурни 

реформи, включително чрез помощ за 

ефикасното и ефективно използване на 

фондове на Съюза. Подкрепата по 

програмата се предоставя от Комисията 

по искане на съответната държава 

членка и може да обхваща широк кръг 

области. Развитието на устойчиви 

икономики върху стабилни 

икономически и социални структури, 

които позволяват на държавите 

членки да поемат шокове и да се 

(1) Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

има за цел укрепване на капацитета на 

държавите членки за изготвяне и 

изпълнение на икономически и 

административни реформи, насочени 

към насърчаването на стабилен и 

устойчив растеж, създаването на 

висококачествени работни места, 

социално и териториално 

сближаване и конвергенция, 

конкурентоспособност, 

производителност и споделен 

просперитет, както и засилена 

устойчивост на сътресения, 
включително чрез помощ за ефикасното 

и ефективно използване на фондове на 

Съюза. Подкрепата по програмата се 
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възстановяват бързо след тях, 

допринася за икономическото и 

социално сближаване. Изпълнението 

на институционалните, 

административните и 

поддържащите растежа структурни 

реформи е подходящо средство за 

постигането на такова развитие. 

предоставя от Комисията по искане на 

съответната държава членка и може да 

обхваща широк кръг области на 

политиката в съответствие с 

националните програми за реформи. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Успешното изпълнение на 

структурните реформи изисква 

политическа воля, решителност, 

ефикасна и ефективна публична 

администрация, както и подкрепа от 

страна на всички групи от 

обществото. Поради това е важно 

структурните реформи да се 

подкрепят чрез включването на 

партньори от сферата на 

икономиката и от социалната сфера 

и други имащи отношение 

заинтересовани страни, както и да се 

ползват с демократична подкрепа от 

страна на националните и когато е 

целесъобразно, на регионалните 

парламенти. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) предпочитание следва да се 

отдава на мерки, които водят до 

полезни взаимодействия в други 

сектори и са насочени, наред с 

другото, към постигане на висок и 

траен устойчив растеж, 
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възстановяване и сближаване в 

Съюза, борба с данъчните измами и с 

укриването и избягването на данъци, 

насърчаване на по-високо качество на 

заетостта и прилагане на социални 

политики. Тези структурни реформи 

следва да бъдат в съответствие и във 

връзка с целите, посочени в 

Европейския семестър, и с 

изпълнението на специфичните за 

всяка държава препоръки в 

държавите членки. Структурните 

реформи следва да включват 

правилното и навременно 

транспониране и прилагане на 

правните актове на Съюза, тъй като 

доброто функциониране на тези 

актове е от основополагащо значение 

за постигането на икономическо 

сближаване. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 1 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1в) Еврото е паричната единица 

на Европейския съюз, както е 

посочено в член 119, параграф 2 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Държавите членки търсят все по-

често подкрепа по линия на програмата 

извън първоначалните очаквания. 

Исканията за подкрепа, получени от 

Комисията по време на цикъла за 2017 

г., се оценяват на много над наличните 

(2) Държавите членки търсят все по-

често подкрепа по линия на програмата 

извън първоначалните очаквания. 

Исканията за подкрепа, получени от 

Комисията по време на цикъла за 2017 

г., се оценяват на много над наличните 
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годишни средства. Що се отнася до 

цикъла за 2018 г., прогнозната стойност 

на получените искания е пет пъти по-

висока от наличните за тази година 

финансови ресурси. Почти всички 

държави членки поискаха подкрепа по 

Програмата, а исканията са 

разпределени между всички области на 

политиката, обхванати от програмата. 

годишни средства, което стана 

причина някои искания да не бъдат 

избрани за финансиране. Що се отнася 

до цикъла за 2018 г., прогнозната 

стойност на получените искания е пет 

пъти по-висока от наличните за тази 

година финансови ресурси. Почти 

всички държави членки поискаха 

подкрепа по Програмата, а исканията са 

разпределени между всички области на 

политиката, обхванати от програмата. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) Представянето и 

прозрачността на резултатите от 

програмата следва да бъдат засилени, 

като се предостави публичен достъп 

онлайн до преглед на изпълнението на 

реформите във всяка държава членка, 

за да се гарантира обменът на знания, 

опит и добри практики между 

държавите членки. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Укрепването на икономическото 

и социалното сближаване чрез 

засилване на структурните реформи е 

от решаващо значение за успешното 

участие в Икономическия и паричен 

съюз. Това е от особено значение за 

държавите членки, чиято валута не е 

евро, в подготовката им за 

присъединяване към еврозоната. 

(3) Укрепването на икономическото 

и социалното сближаване, 

включително чрез засилване на 

балансираните от социална гледна 

точка, екологично устойчиви и 

благоприятни за растежа 

структурни реформи, е от решаващо 

значение за успешното участие в 

Икономическия и паричен съюз и за 

неговата дългосрочни стабилност и 

просперитет. Това е от особено 
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значение за държавите членки, чиято 

валута не е евро, в подготовката им за 

присъединяване към еврозоната. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В този смисъл е целесъобразно 

да се подчертае в общата цел на 

програмата — в рамките на нейния 

принос към преодоляването на 

икономическите и социалните 

предизвикателства, че насърчаването на 

сближаването, конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия растеж 

и създаването на работни места, следва 

да допринесат и за подготовката за 

бъдещо участие в еврозоната от онези 

държави членки, чиято парична единица 

не е еврото. 

(4) В този смисъл е целесъобразно 

да се подчертае в общата цел на 

програмата — в рамките на нейния 

принос към преодоляването на 

икономическите и социалните 

предизвикателства, че насърчаването на 

сближаването, конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия растеж 

и създаването на висококачествени 

работни места, следва да допринесат и 

за подготовката за бъдещо участие в 

еврозоната от онези държави членки, 

чиято парична единица не е еврото. 

Обстойната последваща оценка на 

начините, по които Програмата е 

подпомогнала структурните реформи 

в държавите членки, е необходим 

елемент на тази обща цел. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Необходимо е също така да се 

посочи, че действията и мерките по 

Програмата могат да бъдат от 

подкрепа за реформи, които да 

помогнат на държавите членки, 

желаещи да приемат еврото, да се 

подготвят за участието в еврозоната. 

(5) Необходимо е също така да се 

посочи, че действията и мерките по 

Програмата могат да подкрепят 

реформи, които могат да помогнат на 

държавите членки , които 

понастоящем ползват дерогация за 

участие в третия етап на ИПС и 

които желаят да приемат еврото, да се 

подготвят за участието в еврозоната. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. 

(6) С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. Това увеличаване 

следва да не се извършва чрез 

преразпределяне на наличните 

средства в европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а 

да бъде финансирано чрез 

мобилизирането на специалните 

инструменти, предвидени в 

Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013 

на Съвета от 2 декември 2013 г за 

определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014 – 

2020. Държавите членки следва да не 

бъдат задължавани да прехвърлят 

националното и регионалното си 

финансиране по линия на ЕСИФ с цел 

попълване на недостига на 

финансиране по Програмата. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да може подкрепата да бъде (7) За да може подкрепата да бъде 
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предоставена във възможно най-кратки 

срокове, Комисията следва да може да 

използва част от финансовия пакет и за 

покриване на разходите за дейности в 

подкрепа на програмата, като например 

разходи, свързани с контрола на 

качеството и мониторинга на проектите 

на място. 

предоставена във възможно най-кратки 

срокове, Комисията следва да може да 

използва част от финансовия пакет и за 

покриване на разходите за дейности в 

подкрепа на програмата, като например 

разходи, свързани с контрола на 

качеството, с мониторинга и с 

оценяването на проектите на място. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2017/825 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и 

поддържащите растежа структурни 

реформи в държавите членки, като 
предоставя подкрепа на националните 

органи за мерки, насочени към 

реформирането и укрепването на 

институциите, управлението, 

публичната администрация и 

икономическите и социалните сектори в 

отговор на икономическите и 

социалните предизвикателства с цел 

увеличаване на сближаването, 

конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия 

растеж, създаването на работни места и 

инвестициите, което също така ще ги 

подготви за участие в еврозоната, по 

специално в контекста на процедурите 

за икономическо управление, 

включително чрез подкрепа за 

ефикасното, ефективно и прозрачно 

използване на фондове на Съюза.“; 

Общата цел на Програмата е да 

предоставя подкрепа на националните, 

регионалните и местните органи за 

административни и икономически 

реформи и мерки, насочени към 

реформирането и укрепването на 

институциите, управлението, 

публичната администрация и 

икономическите и социалните сектори, 

както и предприемане на мерки за 

преодоляване на икономическите и 

социалните предизвикателства с цел 

насърчаване и увеличаване на 

устойчивия растеж, екологичната 

устойчивост, социалната закрила, 
създаването на работни места и 

инвестициите, 

конкурентоспособността, 

производителността, 

териториалното и социалното 

сближаване, конвергенцията и 

споделения просперитет, както и 

устойчивостта на сътресения. Тази 

подкрепа може също така да включва 

помощ за ефикасното, ефективно и 

прозрачно използване на фондове на 

Съюза, както и за правилното и 

своевременно транспониране и 

прилагане на правните актове на 

Съюза. Чрез посочените цели 
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Програмата също така ще ги подготви 

за участие в еврозоната, по специално в 

контекста на процедурите за 

икономическо управление.“; 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) 

Регламент (ЕС) № 2017/825 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнение на Програмата се определя 

в размер до 222 800 000 евро по текущи 

цени. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнение на Програмата се определя 

в размер до 222 800 000 евро по текущи 

цени. Това увеличаване не се извършва 

чрез преразпределяне на наличните 

средства в европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а 

се финансира чрез мобилизирането на 

специалните инструменти, 

предвидени в Регламент (ЕС, 

Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 

2 декември 2013 г за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020. 
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