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16442/1/10 REV 1 BK/dim
DG DDTE BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 10 декември 2010 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2009/0060A (COD)

16442/1/10
REV 1

DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282
PARLNAT 179

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество за развитие 
- Приета от Съвета на 10 декември 2010 г.
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16442/1/10 REV 1 BK/dim 1
DG DDTE BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/2010

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006

за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 

209, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската Комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

                                               

1 Позиция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. (все още непубликувана в 
Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от… (все още 
непубликувана в Официален вестник), позиция на Европейския парламент от … (все 
още непубликувана в Официален вестник). 



16442/1/10 REV 1 BK/dim 2
DG DDTE BG

като имат предвид, че:

(1) С цел подобряване на ефективността и прозрачността на външната помощ на 

Общността, през 2006 г. бе създадена нова рамка за планирането и предоставянето

на помощ. Рамката съдържа Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 

г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)1, Регламент 

(ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за 

определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за 

съседство и партньорство2, Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 

2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с 

индустриализирани и други страни и територии с висок доход3, Регламент (ЕО) 

№ 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за 

установяване на инструмент за стабилност4, Регламент (Евратом) № 300/2007 на 

Съвета от 19 февруари 2007 г. за създаване на инструмент за сътрудничество в 

областта на ядрената безопасност5, Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов 

инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света6 и 

Регламент (ЕО) № 1905/20067.

                                               

1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
2 ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
3 ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 41.
4 OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1.
5 ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 1.
6 ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
7 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
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16442/1/10 REV 1 BK/dim 3
DG DDTE BG

(2) Прилагането на Регламент (ЕО) № 1905/2006 разкри непоследователности по 

отношение на изключението от принципа на недопустимост за финансиране от 

Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси. С оглед на това се предлага да 

бъдат изменени съответните разпоредби на посочения регламент, за да се приведе в 

съответствие с другите инструменти.

(3) С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на 

поставените цели в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейски 

съюз,

(4) Регламент (ЕО) № 1905/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:



16442/1/10 REV 1 BK/dim 4
DG DDTE BG

Член 1

Регламент (ЕО) № 1905/2006 се изменя, както следва:

В член 25 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Помощта на Съюза по принцип не се използва за плащане на данъци, мита или такси 

в страните бенефициери.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня, след публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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16442/10 ADD 1 vb/rg 1

DDTE BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 3 декември 2010 г.  (07.12)
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2009/0060A (COD)

16442/10
ADD 1

DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282

ПРОЕКТ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА
Относно: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за 
развитие
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16442/10 ADD 1 vb/rg 2
DDTE BG

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 21 април 2009 г. Комисията прие своето предложение1 за регламент за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество 

за развитие и за изменение на Регламент(ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов 

инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. 

Европейският парламент прие становището си на първо четене на 21 октомври 2010 г.

Съветът прие позиция си на първо четене на ....

II. ЦЕЛ

Инструментът за сътрудничество за развитие е единият от двата финансови 

инструмента на ЕС за външно действие, които не предвиждат изключение от принципа 

на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и 

такси. Другият такъв случай е инструментът за насърчаване на демокрацията и правата 

на човека по света.

Във всички останали финансови инструменти на ЕС за външно действие е заложено, че 

средствата от ЕС по принцип не могат да се използват за финансиране на такива 

разходи, т.е. допускат гъвкавост според случая и по целесъобразност, в интерес на 

доброто изпълнение на програмите и проектите.

Целта на предложението на Комисията е съответната разпоредба в този инструмент да 

се приведе в съответствие с другите инструменти, като се добавят думите „по принцип“ 

в член 25, параграф 2 от Регламента.

                                               
1 ОВ…



16442/10 ADD 1 vb/rg 3
DDTE BG

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Съветът не откри никакви проблеми в единствената промяна, представена в 

първоначалното предложение на Комисията с оглед на хармонизирането на 

съответните разпоредби в съществуващите финансови инструменти.

Съветът прие също три изменения на Европейския парламент с по-скоро технически 

характер, с цел яснота и точност. По-конкретно Съветът се съгласи първоначалното 

предложение да бъде разделено на две, за да се отрази фактът, че са засегнати два 

различни инструмента — инструментът за сътрудничество за развитие и инструментът 

за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света.

Съветът обаче не беше в състояние да приеме онези изменения на Европейския 

парламент, които въвеждат прилагането на процедурата на делегирани актове (член 290 

от ДФЕС) за приемането на многогодишни програми за сътрудничество и 

стратегически документи. Съветът е на мнение, че многогодишните програми за 

сътрудничество, които не са правно обвързващи актове, не представляват актове с 

общо приложение, които допълват или изменят основния акт. Те представляват мерки 

за изпълнение по смисъла на член 291 от ДФЕС.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложението на Комисията не срещна никакви трудности в Съвета; същевременно 

Съветът прие само някои от измененията, внесени от Европейския парламент. 

Съветът смята позицията си на първо четене за балансиран компромис и призовава 

Европейския парламент да се съгласи с този текст, за да се запази духът и целта на 

първоначалното предложение, т.е. да се осигури последователност на финансовите 

инструменти на ЕС за външно действие и да се създаде възможност за минимална, но 

необходима гъвкавост при тяхното прилагане. 
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BG 1   BG 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 13.12.2010 
COM(2010) 788 окончателен 

2009/0060/A (COD) 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз  

относно позицията 

на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов 

инструмент за сътрудничество за развитие (оригинално предложение на 
Комисията „изменение относно данъците“, COM(2009)194) 
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BG 2   BG 

2009/0060/A (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

относно позицията 

на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов 

инструмент за сътрудничество за развитие (оригинално предложение на 
Комисията „изменение относно данъците“, COM(2009)194) 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2009) 194 окончателен — (2009)/0060A COD): 

предаване: 
21 април 2009 г. 
поправка: 
30 ноември 2009 г.), 
изменен:  
1 декември 2009 г.  
(влизане в сила на 
Договора от Лисабон)

Дата на становището на Европейския парламент, първо четене: 21 октомври 2010 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: […] г. 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 декември 2010 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

В различните финансови инструменти на ЕС за външно сътрудничество съществува 
малко несъответствие по отношение на изключенията от принципа за недопустимост за 
финансиране от страна на ЕС на разходи, свързани с данъци, мита и други такси, 
наложени от трети държави. 

Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) не позволява гъвкавост по 
отношение на недопустимостта на такива разходи за финансиране. В другите 
инструменти се посочва, че подкрепата от ЕС не може да се използва за финансиране 
на тези разходи „по принцип“: поради това в рамките на тези инструменти е налице 
гъвкавост в зависимост от случая и отговорният разпоредител с бюджетни кредити 
може, когато е подходящо, да реши да приеме за допустими такива разходи в интерес 
на доброто финансово управление и на правилното изпълнение на програмите и 
проектите.  

Затова с предложението в текста просто се добавя изразът „по принцип“. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА  



BG 3   BG 

3.1. Общи коментари относно позицията на Съвета 

Комисията може да приеме позицията на Съвета, която е в съответствие с 
първоначалното предложение на Комисията и с първото четене в Европейския 
парламент, с изключение на специфичните въпроси, посочени по-долу.  

3.2. Основни характеристики на позицията на Съвета  

Позицията на Съвета отразява следните ключови елементи: 

• Данъци и мита: Изразът „по принцип“ се добавя по отношение на недопустимостта 
на данъци, мита и други такси, като така се посочва възможността за допускане на 
изключения, които се уреждат вътрешно в съответствие с инструкциите, дадени на 
разпоредителите с бюджетни кредити. 

• Разделяне в два отделни акта: един за ИСР и един за ЕИДПЧ. Първоначално 
Комисията предложи един акт, с който се въвежда едно и също изменение и за двата 
инструмента. Еквивалентно изменение за ИСР (добавя се „по принцип“) сега е 
включено в позицията на Съвета относно COM (2010) 102 окончателен — 2010/0059 
COD (изменението на ИСР за включване на придружаващите мерки за сектора на 
бананите).  

3.3. Специфични въпроси (изменения, внесени от Парламента, които Съветът счита 
за неприемливи): 

Делегирани актове (член 290 от ДФЕС): С измененията на първо четене Парламентът 
желае тази процедура да се прилага за приемането на многогодишните стратегически 
документи от страна на Комисията. Въпреки състоялите се дълги и интензивни 
преговори, по-специално тристранните срещи, проведени на 2 февруари, 23 март и 
20 октомври), не беше постигнато съгласие по този въпрос. Съветът не прие тези 
изменения в своите позиции на първо четене. Комисията е готова да продължи 
усилията си за сближаване на позициите на институциите и за намиране на начини да 
се отговори на опасенията по същество, които стоят зад внесените от Парламента 
изменения, по-специално да се гарантира, че Парламентът може да упражнява 
подходящ надзор върху формулирането на стратегии за външно сътрудничество и 
правилното прилагане на финансовите инструменти за външни действия. 

Национални парламенти. Парламентът прие също така изменения за въвеждане на 
позоваване на националните парламенти, които обаче Съветът не прие. Комисията 
счита, че основното опасение, което стои зад внесените от Парламента изменения, а 
именно да се гарантира, че националните парламенти могат да се участват в 
наблюдението и оценката на изпълнението на инструмента, е обхванато от 
съществуващите разпоредби относно националните парламенти, а именно в 
протоколите към Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията може да приеме позицията на Съвета на първо четене. 
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