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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства цялостния акцент на преразглеждането на Финансовия 
регламент върху по-голяма съгласуваност и опростяване на финансовите правила и 
върху увеличаване на гъвкавостта на управлението на бюджета. Това е от особено 
значение за ефективността на дейността на Съюза в областта на външните отношения.

Необходимо е обаче да се изяснят разпоредбите относно „резерва за гъвкавост“ в 
рамките на инструментите за външно финансиране, за да се гарантира, че възможността 
за пренос на неразпределени средства увеличава капацитета за реагиране на 
непредвидени събития, без да представлява средство за отклонение на средства от 
специфичните цели на всеки инструмент.

Докладчикът освен това счита, че парламентарният контрол и прозрачността на 
доверителните фондове на Съюза трябва да бъдат засилени, особено за неспешни 
действия и в т.ч. чрез систематично представителство на Парламента в техните съвети.

Разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки в областта на външната 
дейност следва също така да бъдат изменени с цел по-добро отчитане на определени 
специфични характеристики на действията в рамките на общата външна политика и 
политика на сигурност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещите комисии – комисията по бюджети и 
комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) До 10 % от средствата от 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ИПП II), Европейския 
инструмент за съседство и Инструмента 
за финансиране на сътрудничеството за 
развитие (ИСР) могат да останат 
неразпределени в началото на 
финансовата година, за да се 
предостави допълнително 
финансиране в отговор на значителни 
непредвидени нужди, нови кризисни 
ситуации или съществени политически 
промени в трети държави, в 
допълнение към сумите, които вече са 

(4) Следва да се въведе 
възможност за пренос на 
оставащите неразпределени средства
от Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II), 
Европейския инструмент за съседство и 
Инструмента за финансиране на 
сътрудничеството за развитие (ИСР), в 
рамките на ограничение от 10% от 
първоначалните бюджетни кредити 
за всеки инструмент, за да се увеличи 
капацитетът за отговор на 
значителни непредвидени нужди, нови 
кризисни ситуации или съществени 
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планирани. Тези неразпределени 
средства, за които не са поети 
задължения през годината, следва да 
бъдат пренесени с решение на 
Комисията.

политически промени в държавите, за 
които се отнасят тези 
инструменти, и за да се избегне 
натискът за поемане на задължения 
за неразпределените средства към 
края на годината. Тези неразпределени 
средства, за които не са поети 
задължения през годината, следва да 
бъдат пренесени с решение на 
Комисията, като същевременно се 
гарантира, че те се изразходват 
съобразно специфичните цели на 
първоначалния им инструмент и се 
уреждат от правилата и органите, 
отнасящи се за въпросния 
инструмент.

Обосновка

Позоваването следва да бъде в съответствие с член 12, параграф 2, буква д), която се 
отнася единствено за правилата за пренос. Следва да се гарантира, че няма да е 
възможно отклонението на пренесени неразпределени средства от специфичните 
цели на съответния инструмент.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Принципът на откритост, 
заложен в член 15 от ДФЕС, който 
изисква институциите да работят 
колкото е възможно по-открито, 
предполага в областта на изпълнението 
на бюджета гражданите да имат 
възможност да знаят къде и за каква цел 
Съюзът изразходва средствата. Тази 
информация насърчава демократичните 
дебати, допринася за участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения в Съюза и укрепва 
институционалния контрол и надзора на 
разходите на Съюза. Тези цели следва 
да бъдат постигнати посредством 
публикуването, за предпочитане чрез
използване на модерни средства за 

(14) Принципът на откритост, 
заложен в член 15 от ДФЕС, който 
изисква институциите да работят 
колкото е възможно по-открито, 
предполага в областта на изпълнението 
на бюджета гражданите да имат 
възможност да знаят къде и за каква цел 
Съюзът изразходва средствата. Тази 
информация насърчава демократичните 
дебати, допринася за участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения в Съюза, укрепва 
институционалния контрол и надзора на 
разходите на Съюза и има 
изключителен принос за 
повишаването на доверието в него. 
Тези цели следва да бъдат постигнати 
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комуникация, на съответната 
информация относно всички получатели 
на средства на Съюза, при което се 
вземат предвид законните интереси на 
всички получатели по отношение на 
поверителността и сигурността и, когато 
става въпрос за физически лица, правото 
им на неприкосновеност на личния 
живот и защита на личните им данни. 
Поради това институциите следва да 
прилагат избирателен подход при 
публикуването на информация, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност. Решенията за 
публикуване следва да се основават на 
подходящи критерии, за да се 
предостави значима информация.

посредством публикуването, за 
предпочитане чрез използване на 
модерни средства за комуникация, на 
съответната информация относно 
всички получатели на средства на 
Съюза, при което се вземат предвид 
законните интереси на всички 
получатели по отношение на 
поверителността и сигурността и, когато 
става въпрос за физически лица, правото 
им на неприкосновеност на личния 
живот и защита на личните им данни. 
Поради това институциите следва да 
прилагат избирателен подход при 
публикуването на информация, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност. Решенията за 
публикуване следва да се основават на 
подходящи критерии, за да се 
предостави значима информация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Името и местоположението на 
получателя, както и сумата и 
предназначението на средствата следва 
да не се публикуват, ако това може да 
застраши неприкосновеността на 
получателя, защитен от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
или би навредило на законните 
търговски интереси на получателя.

(22) Името и местоположението на 
получателя, както и сумата и 
предназначението на средствата следва 
да не се публикуват, ако това може да 
застраши неприкосновеността на 
получателя, защитен в частност от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, или би навредило на 
законните търговски интереси на 
получателя.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) От съображения за правна (47) С цел да се гарантира правна 
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сигурност следва да бъдат определени 
правилата по отношение на забавянията 
при изпращане на дебитно известие.

сигурност и прозрачност, следва да 
бъдат определени правилата по 
отношение на забавянията при 
изпращане на дебитно известие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) Целесъобразно е да се определят 
и третират по различен начин 
различните случаи, които обикновено се 
обозначават като ситуации на 
„конфликт на интереси“. Понятието 
„конфликт на интереси“ следва да се 
използва единствено за случаите, в 
които образувание или лице с 
отговорности за бюджетно изпълнение, 
одит или контрол или длъжностно лице 
или служител на институция на Съюза 
се намира в такова положение. 
Случаите, при които икономически 
оператор се опитва да окаже 
неправомерно влияние върху процедура 
или да получи поверителна 
информация, следва да се разглеждат 
като „тежко професионално 
нарушение“. Наред с това, 
икономическите оператори могат да се 
окажат в ситуация, при която не могат 
да бъдат избирани да изпълнят договор 
поради конфликтни професионални 
интереси. Например дадено дружество 
не следва да извършва оценка на проект, 
в който е участвало, или одитор не 
следва да може да одитира счетоводни 
отчети, които преди това е заверил.

(105) Целесъобразно е да се определят 
и третират по различен начин 
различните случаи, които обикновено се 
обозначават като ситуации на 
„конфликт на интереси“. Понятието 
„конфликт на интереси“ следва да се 
използва единствено за случаите, в 
които образувание или лице с 
отговорности за бюджетно изпълнение, 
одит или контрол или длъжностно лице 
или служител на институция на Съюза 
се намира в такова положение. 
Случаите, при които икономически 
оператор се опитва да окаже 
неправомерно влияние върху процедура 
или да получи поверителна 
информация, следва да се разглеждат 
като „тежко професионално 
нарушение“, в резултат на което 
въпросният оператор може да бъде 
изключен от процедурата. Наред с 
това, икономическите оператори могат 
да се окажат в ситуация, при която не 
могат да бъдат избирани да изпълнят 
договор поради конфликтни 
професионални интереси. Например 
дадено дружество не следва да 
извършва оценка на проект, в който е 
участвало, или одитор не следва да 
може да одитира счетоводни отчети, 
които преди това е заверил.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) бюджетните кредити, държани 
неразпределени в началото на 
финансовата година във връзка със 
средствата, посочени в Регламент (ЕС) 
№ 231/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 март 2014 г. за 
създаване на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП II), 
Регламент (ЕС) № 232/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Европейски инструмент за съседство 
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество 
за развитие за периода 2014—2020 г. 
(ИСР), в рамките на ограничение от 10 
% от първоначалните бюджетни 
кредити за всеки инструмент.

д) бюджетните кредити във връзка 
със средствата, посочени в Регламент 
(ЕС) № 231/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2014 
г. за създаване на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП II), 
Регламент (ЕС) № 232/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Европейски инструмент за съседство 
(ЕИС) и Регламент (ЕС) № 233/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество 
за развитие за периода 2014 – 2020 г. 
(ИСР), които са държани 
неразпределени с цел по-голяма 
гъвкавост при реагирането на 
непредвидени нужди и за които не са 
поети задължения през финансовата 
година, в рамките на ограничение от 
10% от първоначалните бюджетни 
кредити за всеки инструмент. Тези 
бюджетни кредити се изразходват 
съобразно специфичните цели на 
първоначалния им инструмент и се 
уреждат от правилата и органите, 
отнасящи се за въпросния 
инструмент.

Обосновка

Следва да се гарантира, че няма да е възможно отклонението на пренесени 
неразпределени средства от специфичните цели на съответния инструмент.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията използва 
доверителни фондове на Съюза, тя 
прилага към проектобюджета работен 
документ относно дейностите, 
подпомагани от доверителните фондове 
на Съюза, и относно тяхното 
изпълнение и неговото качество.

6. Когато Комисията използва 
доверителни фондове на Съюза, тя 
прилага към проектобюджета подробен 
работен документ относно дейностите, 
подпомагани от доверителните фондове 
на Съюза, и относно тяхното 
изпълнение, резултати и разходи за 
управление.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може обаче да делегира 
правомощията си за изпълнение на 
бюджета във връзка с бюджетните 
кредити за оперативни разходи в своя 
раздел на ръководителите на делегации 
на Съюза и с цел да се осигури 
непрекъснатост на дейностите по време 
на тяхното отсъствие — на заместник-
ръководителите на делегации. Когато 
ръководителите на делегации на Съюза 
и в тяхно отсъствие — техните 
заместници действат като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити на Комисията, те 
прилагат правилата на Комисията за 
изпълнението на бюджета и имат 
същите отговорности, задължения и 
отчетност като всеки друг вторично 
оправомощен разпоредител с бюджетни 
кредити на Комисията.

Комисията може обаче да делегира 
правомощията си за изпълнение на 
бюджета във връзка с бюджетните 
кредити за оперативни разходи в своя 
раздел на ръководителите на делегации 
на Съюза и, с ограничение до 
бюджетните кредити за оперативни 
разходи за подготвителни мерки в 
областта на дял V от ДЕС в 
съответствие с член 56, параграф 2, 
буква в) от настоящия регламент –
на командващия гражданските 
операции, и с цел да се осигури 
непрекъснатост на дейностите по време 
на тяхното отсъствие – на техните 
заместници. Когато ръководителите на 
делегации на Съюза и командващият 
гражданските операции и в тяхно 
отсъствие – техните заместници 
действат като вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити на 
Комисията, те прилагат правилата на 
Комисията за изпълнението на бюджета 
и имат същите отговорности, 
задължения и отчетност като всеки друг 
вторично оправомощен разпоредител с 
бюджетни кредити на Комисията.
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Обосновка

Вторичното оправомощаване на командващия гражданските операции, аналогично на 
съществуващото вторично оправомощаване на ръководителите на делегации на 
Съюза и тясно ограничено до подготвителните мерки в рамките на ОВППС, би 
спомогнало за рационализиране на процедурите за гражданско управление на кризи и 
би способствало за по-бързо реагиране при кризи.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първата алинея върховният 
представител взема необходимите 
мерки за улесняване на 
сътрудничеството между делегациите на 
Съюза и службите на Комисията.

За целите на първата алинея върховният 
представител взема необходимите 
мерки за улесняване на 
сътрудничеството между делегациите на 
Съюза и командващия гражданските 
операции, от една страна, и службите 
на Комисията, от друга страна.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 227 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За спешните ситуации, 
действията след спешна ситуация или 
тематичните действия Комисията 
може, след като информира 
Европейския парламент и Съвета, да 
създава доверителни фондове съобразно 
сключено с други донори споразумение. 
В акта за учредяване на всеки 
доверителен фонд се определят целите 
на този фонд. Решението на Комисията 
за създаване на доверителния фонд 
включва описание на целите на фонда, 
обосновката за създаването му в 
съответствие с параграф 3, посочване на 
срока му на действие и предварителните 
споразумения с други донори.

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 261 с цел 
предвиждане на създаването на 
доверителни фондове за спешни 
действия, действия след спешната
ситуация или тематични действия. 
Когато в случай на спешни действия 
това се налага поради наложителни 
причини за спешност, за 
делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, се прилага 
процедурата, предвидена в член 261а. 
Такива доверителни фондове се 
създават съобразно сключено с други 
донори споразумение. В акта за 
учредяване на всеки доверителен фонд 
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се определят целите на този фонд. 
Решението на Комисията за създаване 
на доверителния фонд включва 
описание на целите на фонда, 
обосновката за създаването му в 
съответствие с параграф 3, посочване на 
срока му на действие и предварителните 
споразумения с други донори.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 227 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) намесата на Съюза притежава 
добавена стойност: доверителните 
фондове се създават и изпълняват на 
равнището на Съюза само когато 
техните цели, по-специално поради своя 
обхват и потенциални последици, могат 
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, отколкото на 
национално равнище;

a) намесата на Съюза притежава 
добавена стойност: доверителните 
фондове се създават и изпълняват на 
равнището на Съюза само когато 
техните цели, по-специално поради своя 
обхват и потенциални последици, могат 
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, отколкото на 
национално равнище, и не могат да 
бъдат постигнати в същата степен 
посредством друг съществуващ 
финансов инструмент;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 227 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За всеки доверителен фонд на 
Съюза се създава управителен съвет, 
председателстван от Комисията, с цел 
да се осигури справедливо 
представителство на донорите и — в 
качеството на наблюдатели — на 
неучастващите държави членки, както и 
с цел да се вземат решения за 
използването на средствата. Правилата 
за съставяне на съвета и неговият 
вътрешен правилник се определят в 

4. За всеки доверителен фонд на 
Съюза се създава управителен съвет, 
председателстван от Комисията, с цел 
да се осигури справедливо 
представителство на донорите и – в 
качеството на наблюдатели – на 
неучастващите държави членки и 
Европейския парламент, както и с цел 
да се вземат решения за използването на 
средствата. Правилата за съставяне на 
съвета и неговият вътрешен правилник 
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учредителния акт на доверителния 
фонд, приет от Комисията и спазван от 
донорите. Тези правила включват 
изискването за положителен вот от 
Комисията за окончателното решение за 
използването на средствата.

се определят в учредителния акт на 
доверителния фонд, приет от Комисията 
и спазван от донорите. Тези правила 
включват изискването за положителен 
вот от Комисията за окончателното 
решение за използването на средствата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доверителните фондове на 
Съюза се изпълняват в съответствие с 
принципите на добро финансово 
управление, прозрачност, 
пропорционалност, недискриминация и 
равно третиране, както и съобразно
специфичните цели, определени във 
всеки отделен акт за учредяване.

1. Доверителните фондове на 
Съюза се изпълняват в съответствие с 
принципите на добро финансово 
управление, прозрачност, 
пропорционалност, недискриминация и 
равно третиране, при пълно зачитане 
на механизма за бюджетен контрол и 
надзор на Европейския парламент, 
както и съобразно специфичните цели, 
определени във всеки отделен акт за 
учредяване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 228 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка вноска от Съюза се 
използва в съответствие с целите, 
посочени в основния акт, съгласно 
който вноската от Съюза се 
предоставя на доверителния фонд на 
Съюза.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 228 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията публикува подробен 
доклад относно дейностите, 
подпомагани от доверителните 
фондове на Съюза, и относно 
тяхното изпълнение и резултати, 
посредством работен документ, 
приложен към проектобюджета 
всяка година, в съответствие с член 
39, параграф 6.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) третата държава спазва 
основните принципи на Всеобщата 
декларация за правата на човека;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 229 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) третата държава е въвела 
антикорупционни закони.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 261 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 261a

Процедура по спешност

1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в
сила незабавно и се прилагат, докато 
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не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност.

2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 261а, 
параграф 6. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането на решението 
на Европейския парламент или на 
Съвета, с което се представят 
възражения.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I – глава 3 – точка 39.1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) когато решението за създаване 
на гражданска мисия за управление на 
кризи в рамките на общата външна 
политика и политика на сигурност 
предвижда тази възможност от 
съображения за оперативна 
спешност.

Обосновка

Следва да се предвиди възможност за използване на процедурата на договаряне за 
гражданско управление на кризи винаги когато спешността на ситуацията го налага, 
като това се определя на ad hoc основа в решението за създаване на мисия за 
управление на кризи.
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