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Изменение 1
Вангелис Меймаракис

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. приема за сведение Специален 
доклад № 32/2018 на ЕСП 
(„Извънреден доверителен фонд на 
Европейския съюз за Африка — гъвкав, 
но без достатъчна насоченост“);  
призовава Комисията незабавно да 
предприеме мерки за изпълнение на 
неизпълнените препоръки; 
подчертава необходимостта да се 
гарантира, че финансираните чрез 
Доверителния фонд на ЕС проекти 
допълват действия по други 
инструменти на ЕС и действия, 
финансирани от държавите членки 
или други донори; отбелязва ниското 
равнище на участие на държавите 
членки и други донори, което поставя 
под въпрос основанието за използване 
на доверителен фонд на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. посочва Специален доклад № 
35/2018 на ЕСП („Прозрачност на 
разходването на средства на ЕС, 
отпуснати на неправителствени 
организации –  необходими са още 
усилия“), в който се констатира, че 
често липсва прозрачност по 
отношение на усвояването на 

2. горещо приветства усилията 
на гражданското общество по целия 
свят в подкрепа и защита на правата 
на човека, особено във времена на 
свиване на пространството на 
гражданското общество и поставяне 
под въпрос на универсалния характер 
на правата на човека; подчертава, че 
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средства на Съюза от 
неправителствени организации 
(НПО), особено когато средствата са 
вторично отпуснати от органи на 
ООН; призовава Комисията да 
подобри своите системи за 
проследяване на използването на 
средства, усвоявани от НПО, и да 
осигурява и проверява правилното 
прилагане на правилата и 
процедурите, в съответствие с 
препоръките на ЕСП;

е важно ЕС да засили подкрепата си 
за организациите на гражданското 
общество в предстоящата 
многогодишна финансова рамка 
(МФР); като изразява съгласие за 
значението на принципите на 
прозрачност и отчетност във връзка 
с изразходването на публични 
средства за гражданското общество, 
отбелязва със загриженост, че някои 
настоятелни призиви в тази насока 
всъщност прикриват по-
недобросъвестни намерения и имат за 
цел именно възпрепятстване на 
гражданското общество да изразява 
мнението си и заглушаване на 
критичните гласове чрез подхранване 
на подозрения и бюрократични 
спънки;

Or. en

Изменение 3
Никос Андрулакис, Роберт Бедрон

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. посочва Специален доклад № 
35/2018 на ЕСП („Прозрачност на 
разходването на средства на ЕС, 
отпуснати на неправителствени 
организации –  необходими са още 
усилия“), в който се констатира, че 
често липсва прозрачност по отношение 
на усвояването на средства на Съюза от 
неправителствени организации 
(НПО), особено когато средствата са 
вторично отпуснати от органи на ООН; 
призовава Комисията да подобри своите 
системи за проследяване на 
използването на средства, усвоявани от 
НПО, и да осигурява и проверява 
правилното прилагане на правилата и 
процедурите, в съответствие с 

2. приема за сведение Специален 
доклад № 35/2018 на ЕСП 
(„Прозрачност на разходването на 
средства на ЕС, отпуснати на 
неправителствени организации – 
необходими са още усилия“); 
подчертава констатацията на ЕСП, 
че в областта на външната дейност 
подборът на Комисията на проекти, 
ръководени от неправителствени 
организации (НПО), като цяло е 
прозрачен и че Комисията като цяло 
е докладвала данните относно 
хуманитарната помощ и помощта за 
развитие в съответствие с 
международните стандарти за 
прозрачност; отбелязва обаче, че 
често липсва прозрачност по отношение 
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препоръките на ЕСП; на усвояването на средства на Съюза от 
НПО, особено когато средствата са 
вторично отпуснати от органи на ООН; 
отбелязва освен това, че настоящата 
регулаторна рамка не налага никакви 
допълнителни изисквания за 
прозрачност за НПО в сравнение с 
тези за други бенефициенти; 
призовава Комисията да продължи да 
подобрява своите системи за 
проследяване на използването на 
средства, усвоявани от НПО, и да 
осигурява и проверява правилното 
прилагане на правилата и процедурите, 
в съответствие с препоръките на ЕСП, 
като дава възможност и за оценка на 
разходите, декларирани от всички 
изпълнители; приветства в този 
контекст стартирането през март 
2019 г. на EU Aid Explorer — публичен 
уебсайт, който показва всички 
публикувани данни относно 
външната помощ от страна на 
институциите на ЕС и държавите 
членки;

Or. en

Изменение 4
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. посочва Специален доклад № 
35/2018 на ЕСП („Прозрачност на 
разходването на средства на ЕС, 
отпуснати на неправителствени 
организации –  необходими са още 
усилия“), в който се констатира, че 
често липсва прозрачност по 
отношение на усвояването на средства 
на Съюза от неправителствени 
организации (НПО), особено когато 
средствата са вторично отпуснати от 
органи на ООН; призовава Комисията 

2. посочва Специален доклад № 
35/2018 на ЕСП („Прозрачност на 
разходването на средства на ЕС, 
отпуснати на неправителствени 
организации – необходими са още 
усилия“), в който се констатира, че 
Комисията не е достатъчно 
прозрачна по отношение на усвояването 
на средства на ЕС от НПО, особено 
когато средствата са вторично 
отпуснати от органи на ООН; призовава 
Комисията да подобри своите системи 
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да подобри своите системи за 
проследяване на използването на 
средства, усвоявани от НПО, и да 
осигурява и проверява правилното 
прилагане на правилата и процедурите, 
в съответствие с препоръките на ЕСП;

за проследяване на използването на 
средства, усвоявани от НПО, да прилага 
последователно тълкуване на 
приложимите правила на Финансовия 
регламент между различните служби 
и да осигурява и проверява правилното 
прилагане на правилата и процедурите, 
в съответствие с препоръките на ЕСП;

Or. it

Изменение 5
Никос Андрулакис, Роберт Бедрон

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. призовава за усилия за 
отстраняване на слабостите в 
непрякото управление на 
финансовите средства на ЕС в някои 
държави – бенефициенти по 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП); 
отбелязва със загриженост, че 
финансовите средства от ИПП за 
Турция почти не са били използвани 
за утвърждаване на основни 
ценности, в т.ч. свободата на печата 
и безпристрастността на съдебната 
система, както и ограниченото 
използване от страна на Комисията 
на обвързването с условия в подкрепа 
на реформите в приоритетните 
области на демокрацията и 
принципите на правовата държава;

Or. en

Изменение 6
Ларс Патрик Берг

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. приветства стартирането 
през 2018 г. на първите мерки за 
изграждане на капацитет в рамките 
на изменения Инструмент, 
допринасящ за стабилността и мира 
(IcSP); подчертава, че тези действия 
следва да се осъществяват в 
контекста на цялостен процес на 
реформа в сектора на сигурността; 
насърчава предприемането на по-
решителни последващи действия след 
краткосрочните мерки за 
стабилизиране под формата на по-
дългосрочни действия, финансирани 
от Инструмента, допринасящ за 
стабилността и мира, или от други 
инструменти;

заличава се

Or. en

Изменение 7
Йозлем Демирел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства стартирането през 
2018 г. на първите мерки за изграждане 
на капацитет в рамките на изменения 
Инструмент, допринасящ за 
стабилността и мира (IcSP); 
подчертава, че тези действия следва 
да се осъществяват в контекста на 
цялостен процес на реформа в 
сектора на сигурността; насърчава 
предприемането на по-решителни 
последващи действия след 
краткосрочните мерки за 
стабилизиране под формата на по-
дългосрочни действия, финансирани 
от Инструмента, допринасящ за 
стабилността и мира, или от други 
инструменти;

3. отхвърля стартирането през 
2018 г. на първите мерки за изграждане 
на капацитет в рамките на изменения 
Инструмент, допринасящ за 
стабилността и мира (IcSP); припомня, 
че изменянето на обхвата на IcSP с 
цел финансиране на военни действия 
компрометира гражданския характер 
на този инструмент и е в 
противоречие с член 41, параграф 2 от 
ДЕС, както и с основната цел на 
членове 209 и 208 от ДФЕС, и че IcSP, 
финансиран от помощта на ЕС за 
развитие, следва да се съсредоточава 
единствено върху граждански мерки и 
върху първопричините за 
нестабилност и конфликти; 
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следователно Инструментът трябва 
да се съсредоточи върху 
изкореняването на бедността, 
неразпространението и 
разоръжаването, разоръжаването, 
демобилизацията и реинтеграцията, 
предотвратяването на конфликти, 
посредничеството и мирното 
разрешаване на конфликти;

Or. en

Изменение 8
Вангелис Меймаракис

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. отбелязва по отношение на 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП 
II) продължаващите слабости в 
административния капацитет на 
държавите в процес на 
присъединяване, които водят до 
липса на капацитет за усвояване при 
непряко управление; подчертава, че 
както се посочва в специалния доклад 
на ЕСП за 2018 г. относно 
финансирането по ИПП за Турция, 
напредъкът в такива чувствителни 
области като принципите на 
правовата държава и гражданското 
общество зависи не само от 
финансирането от ИПП, но и най-
вече от политическата воля на 
турските органи; счита, че сега 
повече от всякога е важно Комисията 
да използва обвързаността с условия в 
подкрепа на реформите в 
приоритетни сектори, като 
принципите на правовата държава и 
управлението в Турция;

Or. en
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Изменение 9
Ларс Патрик Берг

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния 
преглед на ЕСП относно 
европейската отбрана и подкрепя 
съдържащите се в него препоръки; 
призовава Комисията, като пазител 
на договорите, да гарантира 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, 
целящи изпълнението на дейност на 
Съюза в рамките на ОПСО (ПСС, 
EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.), и да 
гарантира полезни взаимодействия с 
НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните 
способности на държавите членки и 
изграждането на Европейски съюз за 
отбрана трябва да бъдат основните 
цели на Съюза в рамките на 
следващата МФР.

заличава се

Or. en

Изменение 10
Йозлем Демирел

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния 
преглед на ЕСП относно европейската 
отбрана и подкрепя съдържащите се в 
него препоръки; призовава Комисията, 
като пазител на договорите, да 

4. отбелязва аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
препоръки; призовава Комисията като 
пазител на договорите да гарантира 
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гарантира съгласуваността на всички 
усилия в областта на отбраната на 
Съюза, целящи изпълнението на 
дейност на Съюза в рамките на ОПСО 
(ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.), и да 
гарантира полезни взаимодействия с 
НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните 
способности на държавите членки и 
изграждането на Европейски съюз за 
отбрана трябва да бъдат основните 
цели на Съюза в рамките на 
следващата МФР.

стриктното прилагане на член 41 (2) 
от ДЕС; настоятелно призовава 
следователно за преустановяване на 
всички усилия в областта на отбраната 
на Съюза, целящи изпълнението на 
дейност на Съюза в рамките на ОПСО 
(ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.)

Or. en

Изменение 11
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
препоръки; призовава Комисията, 
като пазител на договорите, да 
гарантира съгласуваността на всички 
усилия в областта на отбраната на 
Съюза, целящи изпълнението на 
дейност на Съюза в рамките на 
ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и 
т.н.), и да гарантира полезни 
взаимодействия с НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните 
способности на държавите членки и 
изграждането на Европейски съюз за 
отбрана трябва да бъдат основните 
цели на Съюза в рамките на 

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
препоръки; призовава за по-независими 
и обществено достъпни оценки на 
гражданските и военните мерки за 
сигурност и военни мерки на ЕС, по-
специално военните мисии на ЕС за 
обучение, изграждането на 
капацитет на военни участници в 
трети държави (CBSD чрез IcSP) и 
мерките за управление на границите и 
миграцията;
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следващата МФР.

Or. en

Изменение 12
Натали Лоазо, Кристоф Грюдлер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния 
преглед на ЕСП относно европейската 
отбрана и подкрепя съдържащите се в 
него препоръки; призовава Комисията, 
като пазител на договорите, да 
гарантира съгласуваността на всички 
усилия в областта на отбраната на 
Съюза, целящи изпълнението на 
дейност на Съюза в рамките на ОПСО 
(ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.), и да 
гарантира полезни взаимодействия с 
НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните способности 
на държавите членки и изграждането на 
Европейски съюз за отбрана трябва да 
бъдат основните цели на Съюза в 
рамките на следващата МФР.

4. отбелязва аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана; 
се ангажира да следи за 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, целящи 
изпълнението на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, 
CARD и т.н.), и да гарантира 
оперативната съвместимост с 
НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните способности 
на държавите членки и изграждането на 
Европейски съюз за отбрана трябва да 
бъдат основните цели на Съюза в 
рамките на следващата МФР;

Or. fr

Изменение 13
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
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препоръки; призовава Комисията, като 
пазител на договорите, да гарантира 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, целящи 
изпълнението на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, 
CARD и т.н.), и да гарантира полезни 
взаимодействия с НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните способности 
на държавите членки и изграждането на 
Европейски съюз за отбрана трябва да 
бъдат основните цели на Съюза в 
рамките на следващата МФР.

препоръки; призовава Комисията, като 
пазител на договорите, да гарантира 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, целящи 
изпълнението на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, 
CARD и т.н.), и да гарантира полезни 
взаимодействия с НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, по-
доброто координиране на военните 
способности на държавите членки и 
изграждането на Европейски съюз за 
отбрана са важни цели на Съюза в 
рамките на следващата МФР;

Or. it

Изменение 14
Никос Андрулакис, Роберт Бедрон

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
препоръки; призовава Комисията, като 
пазител на договорите, да гарантира 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, целящи 
изпълнението на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, 
CARD и т.н.), и да гарантира полезни 
взаимодействия с НАТО; счита, че 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, 
укрепването на военните способности 
на държавите членки и изграждането 
на Европейски съюз за отбрана трябва 
да бъдат основните цели на Съюза в 
рамките на следващата МФР.

4. приветства аналитичния преглед 
на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него 
препоръки; призовава Комисията, като 
пазител на договорите, да гарантира 
съгласуваността на всички усилия в 
областта на отбраната на Съюза, целящи 
изпълнението на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, 
CARD и т.н.), и да гарантира полезни 
взаимодействия с НАТО, когато е 
необходимо; счита, че една 
конкурентоспособна европейската 
отбранителна технологична и 
индустриална база, укрепваща военните 
способности на държавите членки и 
изграждаща Европейски съюз за 
отбрана, трябва да бъде една от 
основните цели на Съюза в рамките на 
следващата МФР;
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Or. en

Изменение 15
Вангелис Меймаракис

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. приканва Комисията да 
направи оценка на 
законосъобразността на 
оттеглянето на бюджетната 
функция от Европейския парламент 
чрез решенията на Съвета за 
създаване на Европейската агенция по 
отбрана (EDA) и постоянното 
структурирано сътрудничество 
(ПСС); припомня, че в съответните 
членове 45 (параграф 2) и 46 (параграф 
2) от ДЕС се предвижда решенията 
да се приемат с квалифицирано 
мнозинство и не се предвижда право 
на вето; припомня, че оттеглянето 
на бюджетната функция на ЕП в 
съответствие с член 42 от ДЕС е 
възможно само за оперативните 
разходи и изисква единодушно 
решение на Съвета; подчертава, че 
Съветът никога не е вземал такова 
решение;

Or. en

Изменение 16
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. настоява на необходимостта 
да се следи отблизо използването на 
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средствата на Механизма за 
бежанците в Турция, за да се 
гарантира, че те се насочват точно 
към проекти за бежанците и не се 
използват за други цели; призовава 
Комисията да докладва редовно на 
бюджетния орган относно 
съвместимостта на финансираните 
действия със съответното правно 
основание;

Or. en

Изменение 17
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. изразява загриженост за 
липсата на видимост на 
финансираните от ЕС проекти, 
подчертава необходимостта от 
подобряване на видимостта и 
засилване на взаимното допълване на 
финансовите инструменти на ЕС.

Or. en

Изменение 18
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. изразява загриженост, че 
използването на други финансови 
механизми извън бюджета на ЕС за 
изпълнение на политиките на ЕС, 
като например на доверителни 
фондове, сериозно застрашава да 
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подкопае отчетността и 
прозрачността; очаква с влизането в 
сила на новия инструмент за външно 
финансиране – Инструмента за 
съседство, сътрудничество за 
развитие и международно 
сътрудничество, използването на 
доверителни фондове постепенно ще 
бъде преустановено;

Or. en

Изменение 19
Вангелис Меймаракис

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. изразява съжаление за липсата 
на гъвкавост в административните и 
бюджетните/финансовите процедури 
във връзка с гражданските мисии по 
линия на ОПСО; отново изразява 
становището си, че Комисията 
следва да въведе специфични правила 
за възлагане на обществени поръчки 
по отношение на мерките за 
управление на кризи по линия на 
ОПСО, за да улесни бързото и гъвкаво 
провеждане на мисиите;

Or. en


