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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно 
някои проекти, генериращи приходи
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2008)0558),

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 161 от 
Договора за ЕО (C6-0000/2008),

– като взе предвид член 75, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по регионално развитие (A6-0000/2008),

1. дава своето одобрение за предложението за регламент на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент 
съответно на Съвета и на Комисията.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Разпоредбите на член 55 от Регламент №1083/2006 препращат към "генериращи 
приходи проекти" и при тяхното прилагане се установиха затруднения при ефективното 
изпълнение.

Всъщност, в случай на малки операции, съфинансирани съгласно тези разпоредби в 
случаите на малки проекти, съфинансирани от Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, или операции, съфинансирани от Европейския 
социален фонд (ЕСФ), или операциите по проследяването, които трябва да се спазват -
приходите могат да се вземат предвид в срок до три години след приключване на 
оперативната програма - биха изглаждали като несъразмерно административно бреме в 
сравнение със съответните суми и като значителен рисков фактор при изпълнението на 
програмата.

Комисията трябваше да изключи възможността за превъзмогване на затрудненията, 
изразени от държавите-членки, чрез тълкуване на разпоредбите на член 55, тъй като 
това се оказа юридически невъзможно.
Следователно след консултации, проведени с държавите-членки, Комисията счита, че е 
необходимо да се приеме изменение на Регламент №1083/2006, което се свежда до член 
55, параграф 5 и включващо само две точки: изключването на операции, 
съфинансирани от Европейския социален фонд, от приложното поле на член 55, и 
определянето на праг, под който проектите, съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, ще бъдат еднакво изключвани от 
приложното поле на член 55, едновременно за целите на изчисляването на максимално 
допустимите разходи и за наблюдението. Останалите разпоредби на член 55 остават 
непроменени. 

Освен това, тъй като е от съществено значение да се гарантират общи правила за 
изпълнението на съответните проекти през целия програмен период, бе включена 
ретроактивна клауза, с оглед влизането в сила от 1 август 2006 г. на преразгледания 
член. 

Това преразглеждане от техническо естество би опростило доколкото е възможно 
управляването проектите, генериращи приходи, като се занижи административната 
тежест в духа на пропорционалността.
Освен това така измененият член 55 без съмнение би улеснил едновременно 
изпълнението и наблюдението на значителен брой операции от среден мащаб в 
чувствителни области като околната среда, социалната интеграция, изследователската 
дейност, конкурентоспособността, иновациите и енергетиката, като по този начин 
подобри използването и ефективността на Структурните фондове.

Отсъствието на бюджетни последици следва да доведе до бързо решение, с оглед 
максимално скъсяване на периода на правна несигурност и нееднакво тълкуване от 
страна на държавите-членки и крайните бенефициенти, което би могло да доведе до 
отлагане на внасянето на проектите и по този начин на изпълнението на оперативните 
програми.
Най-накрая, настоящата положителна практика на добро междуинституционално 
сътрудничество представлява добър пример за това как може да бъде въведено 
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ефективно опростяване в съществуващите разпоредби за Структурните фондове в 
интерес на европейските граждани.  Тази нова разпоредба категорично ще допринесе за 
по-доброто спазване на приоритетите, установени за настоящия и за бъдещия 
програмен период. 
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