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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0465),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението до Парламента (C8-0274/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ...32

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...33

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи, както и становищата на 
комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

                                               
32

33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на един инструмент за 
предприсъединителна помощ се 
различават съществено от общите 
цели на външната дейност на Съюза, 
тъй като този инструмент се стреми 
да подготви бенефициерите, посочени в 
приложение I, за бъдещо членство в 
Съюза и да подпомогне тяхното 
присъединяване. Поради това наличието 
на специален инструмент в подкрепа на 
разширяването е от основно значение, 
като едновременно с това се гарантира, 
че този инструмент допълва общите 
цели на външната дейност на Съюза, и 
по-специално тези на Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество.

(2) Целите на един инструмент за 
предприсъединителна помощ 
произтичат както от принципите на 
външната дейност на Съюза, залегнали 
в член 21 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС), така и от специфичния 
характер на инструмента, който се 
стреми да подготви бенефициерите, 
посочени в приложение I
(бенефициерите), за бъдещо членство в 
Съюза и да подпомогне тяхното 
присъединяване. Поради това наличието 
на специален инструмент в подкрепа на 
разширяването е от основно значение, 
като едновременно с това се гарантира, 
че този инструмент допълва общите 
цели на външната дейност на Съюза, и 
по-специално тези на Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Член 49 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) постановява, 
че всяка европейска държава, която 
зачита ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитане на правата 
на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства, и която се ангажира да ги 
насърчава, може да поиска да членува в 
Съюза. Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 

(3) Член 49 от ДЕС постановява, че 
всяка европейска държава, която зачита 
ценностите на зачитане на човешкото 
достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитане на правата 
на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства, и която се ангажира да ги 
насърчава, може да поиска да членува в 
Съюза. Тези ценности са общи за 
държавите членки в общество, чиито 
характеристики са плурализмът, 
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стане член едва когато е потвърдено, 
че отговаря на критериите за 
членство, установени на Европейския 
съвет през юни 1993 г. в Копенхаген 
(„критериите от Копенхаген“), и при 
условие че Съюзът разполага с 
необходимия капацитет за 
интегрирането на новата държава 
членка. Критериите от Копенхаген са 
свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
правата на човека и зачитането и 
закрилата на малцинствата, 
наличието на функционираща 
пазарна икономика, капацитета за 
справяне с конкурентния натиск и 
пазарните сили в рамките на Съюза и 
способността за поемане както на 
правата, така и на задълженията по 
Договорите, включително 
присъединяване към целите на 
политическия, икономическия и 
паричния съюз.

недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, 
солидарността и равенството между 
жените и мъжете.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Всяка европейска държава, 
която е поискала да членува в Съюза, 
може да стане член на Съюза едва 
когато е потвърдено, че изцяло 
отговаря на критериите за 
присъединяване, установени по време 
на срещата на Европейския съвет 
през юни 1993 г. в Копенхаген 
(„критериите от Копенхаген“), и при 
условие че Съюзът разполага с 
необходимия капацитет за 
интегрирането на новата държава 
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членка. Критериите от Копенхаген са 
свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
правата на човека и зачитането и 
закрилата на малцинствата, 
наличието на функционираща 
пазарна икономика, капацитета за 
справяне с конкурентния натиск и 
пазарните сили в рамките на Съюза и 
способността за поемане както на 
правата, така и на задълженията по 
Договорите, включително 
изпълнението на целите на 
политическия, икономическия и 
паричния съюз.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Подпомагането следва също така 
да се извършва в съответствие със 
споразуменията, сключени между 
Съюза и бенефициерите, изброени в 
приложение I. Подпомагането следва 
да бъде съсредоточено главно върху 
оказването на помощ на бенефициерите, 
посочени приложение I, да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете, толерантността, 
социалното приобщаване и 
недискриминацията. Подпомагането 
следва също така да подкрепя основните 
принципи и права, определени в 
Европейския стълб на социалните права. 
Чрез подпомагането следва да продължи 

(7) Подпомагането следва също така 
да се извършва в съответствие със 
споразуменията, сключени между 
Съюза и бенефициерите. Подпомагането 
следва да бъде съсредоточено главно 
върху оказването на помощ на 
бенефициерите да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права, включително правата на 
лицата, принадлежащи към 
малцинства, и да насърчават 
равенството между половете, 
толерантността, социалното 
приобщаване, зачитането на 
международно договорените трудови 
норми относно правата на 
работниците и недискриминацията. 
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да бъде оказвана подкрепа за техните 
усилия за развитие на регионалното, 
макрорегионалното и трансграничното 
сътрудничество, както и за 
териториално развитие, включително 
посредством изпълнението на 
макрорегионалните стратегии на Съюза. 
Освен това подпомагането следва да 
стимулира тяхното икономическо и 
социално развитие и икономическо 
управление, които лежат в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително чрез 
изпълнението на политики за 
регионалното развитие, политики за 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, социални политики и 
политики по заетостта, както и чрез 
развитието на цифровата икономика и 
общество, като това се извършва в 
съответствие и с водещата инициатива 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Западните Балкани“.

Подпомагането следва също така да 
подкрепя придържането от страна на 
бенефициерите към основните 
принципи и права, определени в 
Европейския стълб на социалните права, 
принципите на социалната пазарна 
икономика и приближаването към 
достиженията на социалното право. 
Чрез подпомагането следва да продължи 
да бъде оказвана подкрепа за техните 
усилия за развитие на регионалното, 
макрорегионалното и трансграничното 
сътрудничество, както и за 
териториално развитие, включително 
посредством изпълнението на 
макрорегионалните стратегии на Съюза. 
Освен това подпомагането следва да 
стимулира тяхното икономическо и 
социално развитие и икономическо 
управление, които лежат в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително чрез 
изпълнението на политики за 
регионалното развитие, политики за 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, социални политики и 
политики по заетостта, както и чрез 
развитието на цифровата икономика и 
общество, като това се извършва в 
съответствие и с водещата инициатива 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Западните Балкани“.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Дейностите, свързани с 
инструмента, създаден с настоящия 
регламент, следва също да 
допринасят за подпомагане на 
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бенефициерите при постепенното 
привеждане в съответствие с 
принципите на общата външна 
политика и политика на сигурност 
(ОВППС), която представлява 
неразделна част от процеса на 
присъединяване.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с принципа на 
демокрация на участието Комисията 
следва да насърчава парламентарния 
контрол при всеки един от 
бенефициерите, посочени в 
приложение I.

(12) В съответствие с принципа на 
демокрация на участието Комисията 
следва да насърчава укрепването на 
парламентарния капацитет и
парламентарния контрол при всеки един 
от бенефициерите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Необходимо е бенефициерите, 
посочени в приложение I, да бъдат по-
добре подготвени да се справят с 
глобалните предизвикателства, като 
устойчивото развитие и изменението на 
климата, и да се присъединят към 
усилията на Съюза за разрешаване на 
тези проблеми. Като се има предвид 
значението на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 

(13) Необходимо е бенефициерите да 
бъдат по-добре подготвени да се 
справят с глобалните 
предизвикателства, като устойчивото 
развитие и изменението на климата, и да 
се присъединят към усилията на Съюза 
за разрешаване на тези проблеми. Като 
се има предвид значението на 
действията за справяне с изменението 
на климата в съответствие с
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с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите за устойчиво развитие, 
настоящата програма ще допринесе за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата в 
политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от бюджетните 
разходи на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. Очаква се 
действията по програмата да допринесат 
с 16% от общия финансов пакет на 
програмата за цели, свързани с климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на програмата и общият 
принос на настоящата програма следва 
да бъде част от съответните оценявания 
и прегледи.

ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите за 
устойчиво развитие, настоящата 
програма ще допринесе за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата в 
политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от бюджетните 
разходи на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Действията по програмата следва да 
имат за цел да допринесат с 16% от 
общия финансов пакет на програмата за 
цели, свързани с климата, като се 
стремят да постигнат целта 
разходите във връзка с климата да 
достигнат 30% от разходите по МФР 
до 2027 г. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и общият принос на 
настоящата програма следва да бъде 
част от съответните оценявания и 
прегледи.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съответствие, 
съгласуваност и взаимно допълване на 
предоставяната от тях помощ, по-
конкретно чрез провеждането на 
редовни консултации и чест обмен на 
информация на различните етапи от 
цикъла на подпомагането. Освен това 
следва да се предприемат необходимите 
стъпки за осигуряване на по-добра 
координация и взаимно допълване с 
други донори, включително чрез 

(16) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съответствие, 
съгласуваност, последователност и 
взаимно допълване на предоставяната 
от тях помощ, по-конкретно чрез 
провеждането на редовни консултации и 
чест обмен на информация на 
различните етапи от цикъла на 
подпомагането. Освен това следва да се 
предприемат необходимите стъпки за 
осигуряване на по-добра координация и 
взаимно допълване с други донори, 
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провеждането на редовни консултации. 
Ролята на гражданското общество 
следва да се засили както по отношение 
на програмите, реализирани от 
държавните органи, така и когато 
гражданското общество се явява пряк 
бенефициер на помощ от Съюза.

включително чрез провеждането на 
редовни консултации. Ролята на 
разнообразните независими 
организации на гражданското общество 
и на различните видове и нива на 
местните органи следва да се засили в 
адекватна степен както по отношение 
на програмите, реализирани от 
държавните органи, така и когато 
гражданското общество се явява пряк 
бенефициер на помощ от Съюза.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Приоритетите за действия, 
насочени към изпълнение на целите в 
съответните области на политиката, 
които ще бъдат подпомагани по 
настоящия регламент, следва да се 
определят в рамката за програмиране, 
изготвена от Комисията за срока на 
многогодишната финансова рамка на 
Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в 
партньорство с бенефициерите, 
посочени в приложение I, въз основа 
на програмата за разширяване и техните 
специфични потребности, в 
съответствие с общите и специфичните 
цели, определени с настоящия 
регламент, и при надлежно отчитане на 
съответните национални стратегии. 
Рамката за програмиране следва да 
посочва областите, в които да бъде 
оказвано подпомагане с индикативно 
разпределение по области на подкрепа, 
включително разчет на разходите, 
свързани с климата.

(17) Приоритетите за действия, 
насочени към изпълнение на целите в 
съответните области на политиката, 
които ще бъдат подпомагани по 
настоящия регламент, следва да се 
определят в рамката за програмиране, 
изготвена от Комисията за срока на 
многогодишната финансова рамка на 
Съюза за периода от 2021 до 2027 г. 
Тези приоритети следва да се 
определят в партньорство с 
бенефициерите въз основа на 
програмата за разширяване и техните 
специфични потребности, в 
съответствие с общите и специфичните 
цели, определени с настоящия 
регламент, и при надлежно отчитане на 
съответните национални стратегии и на 
съответните резолюции на 
Европейския парламент.
Партньорството следва да включва, 
по целесъобразност, компетентни 
органи, както и организации на 
гражданското общество. Комисията 
следва да насърчава 
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сътрудничеството между 
съответните заинтересовани страни 
и координацията на донорите.
Рамката за програмиране следва да 
посочва областите, в които да бъде 
оказвано подпомагане с индикативно 
разпределение по области на подкрепа, 
включително разчет на разходите, 
свързани с климата и с равенството 
между половете. На Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
допълването на настоящия 
регламент чрез приемането на 
програмната рамка на ИПП и нейния 
преглед до 30 юни 2025 г.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В интерес на Съюза е да 
подпомага бенефициерите, посочени в 
приложение I, в усилията им за 
провеждане на реформи с оглед на 
членството в Съюза. Подпомагането 
следва да се управлява, като се поставя 
силен акцент върху резултатите и се 
предвиждат стимули за онези, които 
показват ангажираност с реформите 
посредством ефективно прилагане на 
предприсъединителната помощ и 
напредък в изпълнението на критериите 
за членство.

(18) В общия интерес на Съюза и на 
бенефициерите е да се подпомагат
бенефициерите в усилията им за 
провеждане на реформи в техните 
политически, правни и икономически 
системи с оглед на членството в Съюза. 
Подпомагането следва да се управлява, 
като се поставя силен акцент върху 
резултатите и се предвиждат стимули за 
онези, които показват ангажираност с 
реформите посредством ефективно 
прилагане на предприсъединителната 
помощ и напредък в изпълнението на 
критериите за членство. Помощта 
следва да се разпределя съгласно 
подход, основан на резултатите, в 
съответствие с принципа на 
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„справедливо поделяне„“ и явните 
последици в случаи на сериозно 
влошаване на зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Без да се засягат бюджетната 
процедура и разпоредбите относно 
спирането на помощта в 
международни споразумения с 
бенефициерите, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз във връзка с изменението на 
приложение I към настоящия 
регламент с цел временно или 
частично спиране на помощта от 
Съюза. Това правомощие следва да се 
използва, когато бенефициер не спазва 
принципа на демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
правата на човека и основните 
свободи или не спазва 
ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
със Съюза. Ако Комисията установи, 
че причините, които обосновават 
спирането на помощта, вече не са 
налице, тя следва да бъде
оправомощена да приеме делегиран 
акт, за да измени приложение I с цел 
възстановяване на помощта от 
Съюза.
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Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Преходът от пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към непряко 
управление от страна на бенефициерите, 
посочени в приложение I, следва да 
бъде постепенен и съобразно 
съответните възможностите на тези 
бенефициери. За подпомагането следва 
да продължат да се използват 
структурите и инструментите, доказали 
своите качества в 
предприсъединителния процес.

(19) Преходът от пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към непряко 
управление от страна на бенефициерите 
следва да бъде постепенен и съобразно 
съответните възможностите на тези 
бенефициери. Преходът от пряко към 
непряко управление от страна на 
бенефициерите следва да бъде спрян в 
специфични области на политиката 
или програмата, в случай че този 
капацитет намалее значително или 
ако такова управление води до 
неефективно използване на 
финансовите средства на Съюза, 
като води до значителни слабости по 
отношение на съответните 
задължения. Такова решение следва да 
отчита надлежно всички възможни 
отрицателни икономически и 
социални последици. За подпомагането 
следва да продължат да се използват 
структурите и инструментите, доказали 
своите качества в 
предприсъединителния процес.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Всяко финансиране съгласно 
настоящия регламент следва да се 
предоставя по прозрачен, ефективен, 
отговорен, деполитизиран и 
недискриминационен начин, 
включително чрез справедливо 
разпределение, което отразява 
потребностите на регионите и на 
местните общини. Комисията, 
върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност („ВП/ЗП“), 
и по-специално делегациите на Съюза, 
следва да следят отблизо 
изпълнението на тези критерии и 
спазването на принципите на 
прозрачност, отчетност и 
недискриминация при разпределянето 
на финансовите средства.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 31 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Комисията, върховният 
представител/заместник-
председател на Комисията, и по-
специално делегациите на Съюза и 
бенефициерите, следва да повишават 
видимостта на 
предприсъединителната помощ на 
Съюза, за да се популяризира 
добавената стойност на подкрепата 
на Съюза. Получателите на 
финансиране от Съюза следва да 
признават произхода на 
финансирането от Съюза и да 
осигуряват подходящата му 
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видимост: ИПП следва да допринася 
за финансирането на комуникационни 
дейности за популяризиране на 
резултатите от помощта на Съюза 
за различни видове публика в 
държавите бенефициери.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „принцип на справедливо 
поделяне на помощта“ означава 
допълване на подхода, основан на 
резултатите, с коригиращ механизъм 
за разпределение в случаите, когато 
помощта, предоставена на 
бенефициера, би била 
непропорционално ниска или висока в 
сравнение с другите бенефициери, 
като се вземат предвид 
потребностите на засегнатото 
население и относителния напредък 
по отношение на реформите, 
свързани със започването на преговори 
за присъединяване или напредъка в 
това отношение;

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на ИПП III е да се 1. Общата цел на ИПП III е да се 
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подпомагат бенефициерите, посочени в 
приложение I, в приемането и 
осъществяването на политическите, 
институционалните, правните, 
административните, социалните и 
икономическите реформи, които са 
необходими, за да могат бенефициерите 
да приемат ценностите на Съюза и 
постепенно да се съобразят с правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на Съюза с оглед на членство в него, 
като по този начин се допринася за 
тяхната стабилност, сигурност и 
просперитет.

подпомагат бенефициерите в 
приемането и осъществяването на 
политическите, институционалните, 
правните, административните, 
социалните и икономическите реформи, 
които са необходими, за да могат 
бенефициерите да приемат ценностите 
на Съюза и постепенно да се съобразят с 
правилата, стандартите, политиките и 
практиките на Съюза с оглед на 
членство в него, като по този начин се 
допринася за тяхната стабилност, 
сигурност и просперитет, както и за 
стратегическите интереси на Съюза.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ИПП III има следните 
специфични цели:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на принципите на 
правовата държава, демокрацията, 
зачитането на правата на човека, 
основните права и международното 
право, гражданското общество и 
сигурността и подобряване на 
управлението на миграцията, 

а) укрепване на принципите на 
правовата държава, демокрацията, 
зачитането на правата на човека, 
основните права и международното 
право, социалното сближаване, 
равенството между половете, 
гражданското общество и сигурността и 
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включително управлението на 
границите;

подобряване на управлението на 
миграцията, включително управлението 
на границите;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оформяне на правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на бенефициерите, посочени в 
приложение I, в съответствие с тези на 
Съюза и укрепване на помирението и 
добрите съседски отношения, както и 
междуличностните контакти и 
комуникация;

в) оформяне на правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на бенефициерите в съответствие с тези 
на Съюза и укрепване на 
предотвратяването на конфликти,
помирението, укрепването на мира, 
изграждането на доверие, 
медиацията и добрите съседски 
отношения, както и междуличностните 
контакти и комуникация;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) укрепване на икономическото и 
социалното развитие, включително чрез 
по-голяма свързаност и по-активно 
регионално развитие, селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, социалните политики и 
политиките за заетостта, подобряване на 
опазването на околната среда, 
повишаване на устойчивостта към 
изменението на климата, ускоряване на 

г) укрепване на икономическото и 
социалното развитие, както и 
сближаването, включително чрез по-
голяма свързаност и по-активно 
регионално развитие, селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, социалните политики и 
политиките за заетостта, подобряване на 
опазването на околната среда, 
повишаване на устойчивостта към 
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прехода към нисковъглеродна 
икономика и развиване на цифровата 
икономика и общество;

изменението на климата, ускоряване на 
прехода към нисковъглеродна 
икономика и развиване на цифровата 
икономика и общество;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на ИПП III за периода 
2021—2027 г. възлиза на 14 500 000 000
евро по текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на ИПП III за периода 
2021—2027 г. възлиза на [...] евро по 
текущи цени.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. [ЕФРР]32 допринася за програми 
или мерки, въведени за целите на 
трансгранично сътрудничество между 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, и държавите членки. 
Тези програми и мерки се приемат от 
Комисията в съответствие с член 16. 
Размерът на приноса от ИПП-ТГС се
определя съгласно член 10, параграф 3 
от [Регламента за ЕТС]. Програмите за 
трансгранично сътрудничество по линия 
на ИПП се управляват в съответствие с 
[Регламента за ЕТС].

5. [ЕФРР]32 допринася за програми 
или мерки, въведени за целите на 
трансгранично сътрудничество между 
бенефициерите и една или повече 
държави членки. Тези програми и 
мерки се приемат от Комисията в 
съответствие с член 16. Размерът на 
приноса от ИПП-ТГС се определя 
съгласно член 10, параграф 3 от 
[Регламента за ЕТС], като 
максималният праг за вноска по ИПП 
III се определя на 85%. Програмите за 
трансгранично сътрудничество по линия 
на ИПП се управляват в съответствие с 
[Регламента за ЕТС].
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________________________ _____________________

32 COM(2018)0372 final — Предложение 
за Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния 
фонд.

32 COM(2018)0372 final — Предложение 
за Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния 
фонд.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Рамката на политиката на 
разширяване, определена от 
Европейския съвет и Съвета, 
споразуменията, с които се установяват 
правно обвързващи отношения с 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, съответните резолюции 
на Европейския парламент, съобщения 
на Комисията или съвместни съобщения 
на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност представляват общата рамка 
на политиката за прилагане на 
настоящия регламент. Комисията 
гарантира съгласуваност между 
помощта и рамката на политиката на 
разширяване.

1. Рамката на политиката на 
разширяване, определена от 
Европейския съвет и Съвета, 
споразуменията, с които се установяват 
правно обвързващи отношения с 
бенефициерите, съответните резолюции 
на Европейския парламент, съобщения 
на Комисията или съвместни съобщения 
на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност представляват 
всеобхватната рамка на политиката за 
прилагане на настоящия регламент. 
Комисията гарантира съгласуваност 
между помощта и общата рамка на 
политиката на разширяване. ВП/ЗП 
осигурява общата политическа 
координация на външната дейност на 
Съюза, нейното единство, 
последователност и ефективност, 
включително чрез настоящия 
регламент. Поради това 
Европейската служба за външна 
дейност („ЕСВД“) координира 
програмирането съгласно настоящия 
регламент и допринася за цикъла на 
управление на настоящия регламент 
въз основа на целите на политиката, 



PE627.819v01-00 22/47 PR\1162924BG.docx

BG

определени в член 3.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите и действията по 
настоящия регламент включват темите 
за изменението на климата, опазването 
на околната среда и равенството между 
половете и, когато е приложимо, 
установяват взаимовръзки между целите 
за устойчиво развитие33 за насърчаване 
на интегрираните действия, които могат 
да породят съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
съгласуван начин.

2. Програмите и действията по 
настоящия регламент включват темите 
за изменението на климата, опазването 
на околната среда, миграцията, 
сигурността, социалното и 
регионалното сближаване и 
равенството между половете и, когато е 
приложимо, установяват взаимовръзки 
между целите за устойчиво развитие33 за 
насърчаване на интегрираните действия, 
които могат да породят съпътстващи 
ползи и да постигнат множество цели по 
съгласуван начин. Очаква се те да 
допринесат за 16% от общия 
финансов пакет за цели, свързани с 
климата.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията представя на 
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Парламента съответните програмни 
документи своевременно преди 
началото на програмния период. В 
тези документи се посочва 
ориентировъчното разпределение, 
предвидено за всеки тематичен 
компонент и когато е възможно, за 
всяка държава/регион, като се 
обхващат очакваните резултати и 
избора на механизми за подпомагане.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията, ВП/ЗП и по-
специално делегациите на Съюза в 
бенефициерите включват 
съответните организации на 
гражданското общество на всички 
етапи от цикъла на подпомагане, 
включително стартирането, 
развитието и изпълнението на 
програмите, и гарантират 
предприемането на подходящи 
стъпки за увеличаване на капацитета 
на тези организации, така че те да 
изпълняват в пълна степен ролята си 
в този процес.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Глава IІI – Заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМНА РАМКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощта по ИПП III се 
основава на рамка за програмиране за 
ИПП за постигането на специфичните 
цели, посочени в член 3. Рамката за 
програмиране на ИПП се изготвя от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза.

1. Настоящият регламент се 
допълва от рамка за програмиране за 
ИПП, която установява 
допълнителни разпоредби за това как 
да бъдат постигнати специфичните 
цели, посочени в член 3. Рамката за 
програмиране на ИПП се изготвя от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза в 
съответствие с параграф 3 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Годишните бюджетни 
кредити се разрешават от 
Европейския парламент и от Съвета 
в границите, посочени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода от 2021 до 2027 г.
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Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рамката за програмиране на ИПП 
надлежно взема под внимание 
съответните национални стратегии и 
секторни политики.

Рамката за програмиране на ИПП 
надлежно взема под внимание 
съответните резолюции на Европейския 
парламент и националните стратегии 
и секторни политики.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга параграф 4, 
рамката за програмиране на ИПП се 
приема от Комисията с акт за 
изпълнение. Актът за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане от 
комитет, посочена в член 16.

3. Без да се засяга параграф 4, 
Комисията приема рамката за 
програмиране на ИПП, включително 
договореностите за прилагане на 
принципа на „справедливо поделяне“,
с делегиран акт в съответствие с член 
14. Срокът на действие на 
програмната рамка на ИПП изтича 
на 30 юни 2025 г. Комисията приема 
нова програмна рамка за ИПП до 30 
юни 2025 г. въз основа на междинната 
оценка, посочена в член 32 от 
[Регламента за Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество], и като взема 
предвид съответните резолюции на 
Европейския парламент. 
Програмната рамка на ИПП може 
също така да бъде преразгледана, 
когато е необходимо, за ефективно 
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изпълнение, по-специално при 
съществени промени в рамката на 
политиката, посочена в член 6, и 
като се вземат предвид съответните 
резолюции на Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Рамката за програмиране на ИПП 
съдържа показатели за оценка на 
напредъка към постигането на 
посочените в нея цели.

5. Рамката за програмиране на ИПП 
отчита ясни и проверими показатели 
за изпълнение, посочени в 
приложение IV към настоящия 
регламент, за оценка на напредъка към 
постигането на посочените в нея цели. 
Основаният на резултати подход 
съгласно настоящия регламент е 
предмет на периодичен обмен на 
мнения в Европейския парламент и в 
Съвета.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Спиране на помощта на Съюза

1. Когато бенефициер не спазва 
принципа на демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
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правата на човека и основните 
свободи или не спазва 
ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
със Съюза, Комисията се 
оправомощава, в съответствие с 
член 14, да приеме делегиран акт за 
изменение на приложение I към 
настоящия регламент с цел временно 
или частично спиране на помощта 
от Съюза. В случай на частично 
спиране се посочват програмите, за 
които то се прилага.

2. Ако Комисията установи, че 
причините, които обосновават 
спирането на помощта, вече не са 
налице, тя се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с 
член 14, за да измени приложение I с 
цел възстановяване на помощта от 
Съюза.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията може, в конкретни 
области на политиката или 
програми, да премине от непряко 
управление с държава бенефициер към 
непряко управление от 
упълномощените субекти, различни 
от бенефициера по ИПП III, или към 
пряко управление, в случай че 
бенефициерът не спазва принципа на 
демокрацията, принципите на 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните 
свободи или не спазва 
ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
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със Съюза.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията изцяло асоциира 
Европейския парламент по 
въпросите, свързани с планирането и 
изпълнението на мерки съгласно 
настоящия член, включително всички 
планирани съществени промени или 
разпределения.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Отпускането на общата или 
секторната бюджетна подкрепа е 
обусловено от осъществяването на 
задоволителен напредък при 
постигането на договорените с 
бенефициера цели.

Комисията прилага критериите за 
обвързване с условия на бюджетното 
подпомагане, определени в член 23, 
параграф 4 от [Регламента за 
Инструмента за съседство, развитие 
и международно сътрудничество]. Тя 
предприема действия за намаляване 
или спиране на финансирането от 
Съюза чрез бюджетно подпомагане в 
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случаи на систематични нередности 
в системите за управление и контрол 
или при незадоволителен напредък 
към постигане на целите, договорени 
с бенефициера.

Подновяването на помощта след 
нейното спиране, посочено в член 8, 
параграф 2б, се придружава от 
целенасочена помощ за националните 
одитни органи.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Глава IV – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ,
ОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЯ

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В допълнение към показателите, 
посочени в приложение IV, в рамката на 
резултатите от подпомагането на ИПП 
III се вземат предвид и докладите 
относно разширяването.

4. В допълнение към показателите, 
посочени в приложение IV, в рамката на 
резултатите от подпомагането на ИПП 
III се вземат предвид и докладите 
относно разширяването, оценките на 
Комисията за програмите за 
икономическа реформа и 
съответните резолюции на 
Европейския парламент.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията внася и представя 
междинните и окончателните 
доклади за оценка, посочени в член 32 
от [Регламента за Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество], на Европейския
парламент и на Съвета. Докладите се 
оповестяват публично.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В допълнение към член 129 от 
Финансовия регламент относно 
защитата на финансовите интереси на 
Съюза, при непрякото управление 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, докладват незабавно на 
Комисията за нередности, включително 
измами, които са били констатирани 
при първоначално административно или 
съдебно заключение, и я информират 
периодично за напредъка по 
административните и другите 
производства. Докладването се 
извършва по електронен път чрез 
Системата за управление на 
нередностите, създадена от Комисията.

5. В допълнение към член 129 от 
Финансовия регламент относно 
защитата на финансовите интереси на 
Съюза, при непрякото управление 
бенефициерите докладват незабавно на 
Комисията за нередности, включително 
измами, които са били констатирани 
при първоначално административно или 
съдебно заключение, и я информират 
периодично за напредъка по 
административните и другите 
производства. Докладването се 
извършва по електронен път чрез 
Системата за управление на 
нередностите, създадена от Комисията.
Комисията подкрепя развитието в 
бенефициерите на парламентарния 
контрол и капацитета за одит, 
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както и повишаването на 
прозрачността и достъпа на 
широката общественост до 
информация. Комисията, ВП/ЗП и по-
специално делегациите на Съюза в 
бенефициерите гарантират, че 
всички финансови средства, 
отпуснати при непряко управление, се 
усвояват по прозрачен, 
деполитизиран и безпристрастен 
начин, включително чрез справедливо 
разпределение, което отразява 
потребностите на регионите и на 
местните общини.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 13, 
се предоставя на Комисията.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 7, 
параграф 3, член 7а (нов) и членове 13
и 15, се предоставя на Комисията.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 16, се 
определят специални правила за 
установяването на единни условия за 
прилагането на настоящия 

1. Чрез делегиран акт се приемат
специални правила по отношение на 
структурите, които предстои да бъдат 
създадени в хода на подготовката за 
присъединяване и във връзка с помощта 
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регламент, по-специално по 
отношение на структурите, които 
предстои да бъдат създадени в хода на 
подготовката за присъединяване и във 
връзка с помощта за развитие на 
селските райони.

за развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европейският парламент 
определя наблюдател за всяко 
заседание на Комитета за ИПП.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прилагат се членове 36 и 37 от 
[Регламента за Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество].

1. Когато се предоставя 
финансова помощ по линия на 
настоящия регламент, Комисията, 
ВП/ЗП, и по-специално делегациите 
на Съюза в бенефициерите 
предприемат всички необходими 
мерки за осигуряване на видимостта 
на финансовата подкрепа от Съюза, 
включително контрол на спазването 
от страна на получателите на тези 
изисквания. Финансираните чрез 
ИПП действия са подчинени на 
изискванията, определени в 
Наръчника за комуникация и 
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видимост на външната дейност на 
ЕС. Комисията приема насоки за 
финансираните от Съюза проекти 
относно видимостта и 
комуникационните дейности за всеки 
бенефициер.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията предприема мерки 
за засилване на стратегическата 
комуникация и публичната 
дипломация за разпространението на 
ценностите на Съюза и изтъкване на 
добавената стойност на 
предоставяната от Съюза подкрепа.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Получателите на финансиране 
от Съюза признават произхода на 
финансирането от Съюза и 
осигуряват подходящата му 
видимост:

а) правят по ясно откроим начин 
изявление, подчертаващо 
подпомагането от Съюза, в 
документите и комуникационните 
материали, свързани с усвояването на 
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финансовите средства, включително 
на официален уебсайт, когато 
съществува подобен уебсайт;

б) популяризират действията и 
резултатите от тях, като 
предоставят съгласувана, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.

Комисията осъществява 
информационни и съобщителни 
дейности във връзка с настоящия 
регламент, както и дейностите по 
него и постигнатите резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати за 
настоящия регламент, допринасят 
също така за институционалната 
комуникация на политическите 
приоритети на Съюза, доколкото 
тези приоритети са пряко свързани с 
целите, посочени в член 3 и в 
приложения II и III.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2021 г. Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 
31 декември 2027 г.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение IІ – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения; предприемане на стъпки, 
които да гарантират установяването на 
надеждни системи за защита на 
границите, за управление на 
миграционните потоци и за 
предоставяне на убежище на 
нуждаещите се; разработване на 
ефективни средства за предотвратяване 
на и борба с организираната 
престъпност, трафика на хора, 
контрабандата на мигранти, изпирането 
на пари/финансирането на тероризма и 
корупцията; утвърждаване и защита на 
правата на човека, правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства — в 
това число ромите, както и лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и интерсексуалните 
лица — и основните свободи, 
включително свободата на медиите и 
защитата на данните.

а) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения; предприемане на стъпки, 
които да гарантират установяването на 
подходящи системи за защита на 
границите, за управление на 
миграционните потоци и за 
предоставяне на убежище на 
нуждаещите се; разработване на 
ефективни средства за предотвратяване 
на и борба с организираната 
престъпност, трафика на хора, 
контрабандата на мигранти, изпирането 
на пари/финансирането на тероризма и 
корупцията; утвърждаване и защита на 
правата на човека, равенството между 
половете, правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства — в 
това число ромите, както и лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и интерсексуалните 
лица — и основните свободи, 
включително свободата на медиите и 
защитата на данните.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Укрепване на икономическото 
управление: Интервенциите са насочени 
към подкрепа на участието в процеса по 
линия на програмата за икономически 
реформи и на редовното сътрудничество 
с международни финансови институции 
по основните принципи на 
икономическата политика. Повишаване 
на капацитета за укрепване на 
макроикономическата стабилност и 
оказване на подкрепа за напредък към 
превръщането във функционираща 
пазарна икономика, която има 
капацитет да се справя с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза;

в) Укрепване на икономическото 
управление: Интервенциите са насочени 
към подкрепа на участието в процеса по 
линия на програмата за икономически 
реформи и на редовното сътрудничество 
с международни финансови институции 
по основните принципи на 
икономическата политика. Повишаване 
на капацитета за укрепване на 
макроикономическата стабилност, 
социалното сближаване и оказване на 
подкрепа за напредък към 
превръщането във функционираща 
пазарна икономика, която има 
капацитет да се справя с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза;

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Укрепване на капацитета на 
Съюза и неговите партньори за 
предотвратяване на конфликти, 
укрепване на мира и справяне с 
предкризисни и следкризисни ситуации, 
включително чрез ранно 
предупреждение и анализ на риска от 
конфликти; насърчаване на 
междуличностните контакти, 
помирението, укрепването на мира и 
мерките за изграждане на доверие, 
оказване на подпомагане за 
изграждането на капацитет в подкрепа 
на дейности в областта на сигурността и 
развитието.

г) Укрепване на капацитета на 
Съюза и неговите партньори за 
предотвратяване на конфликти, 
укрепване на мира и справяне с 
предкризисни и следкризисни ситуации, 
включително чрез ранно 
предупреждение и анализ на риска от 
конфликти; насърчаване на 
междуличностните контакти, 
помирението, укрепването на мира и 
мерките за изграждане на доверие, в 
т.ч. създаване на регионалната 
комисия за установяване на факти 
относно военните престъпления и 
други сериозни нарушения на правата 
на човека в бивша Югославия 
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(RECOM), както и оказване на 
подпомагане за изграждането на 
капацитет в подкрепа на дейности в 
областта на сигурността и развитието.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Укрепване на капацитета на 
организациите на гражданското 
общество и на организациите на 
социалните партньори, включително 
професионални сдружения, в 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, и насърчаване на 
изграждането на мрежи на всички 
равнища между организации в Съюза и 
организации в бенефициерите, посочени 
в приложение I, като това ще им даде 
възможност да участват в ефективен 
диалог с публични и частни 
заинтересовани страни.

д) Укрепване на капацитета на 
организациите на гражданското 
общество и на организациите на 
социалните партньори, включително 
професионални сдружения, в 
бенефициерите и насърчаване на 
изграждането на мрежи на всички 
равнища между организации в Съюза и 
организации в бенефициерите, като това 
ще им даде възможност да участват в 
ефективен диалог с публични и частни 
заинтересовани страни. Полагат се 
усилия помощта да бъде достъпна за 
възможно най-голям набор от 
организации в бенефициерите.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Насърчаване на привеждането на 
правилата, стандартите, политиките и 
практиките в партньорските държави в 
съответствие с тези на Съюза, 

е) Насърчаване на привеждането на 
правилата, стандартите, политиките и 
практиките в партньорските държави в 
съответствие с тези на Съюза, 
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включително правилата за държавната 
помощ.

включително правилата за 
обществените поръчки и държавната 
помощ.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Стимулиране на качествена 
трудова заетост и достъп до пазара на 
труда. Интервенциите в тази област са 
насочени към: справяне с високата 
безработица и неактивност чрез 
подпомагане на трайната интеграция на 
пазара на труда, по-специално на 
младите хора (особено на тези, които не 
са заети с работа, учене или обучение), 
жените, дългосрочно безработните и 
всички по-слабо представени групи. 
Чрез предприемането на мерки ще се 
стимулира създаването на качествени 
работни места и ще се подпомогне 
ефективното прилагане на трудови 
правила и стандарти на цялата 
територия. Други ключови области на 
интервенция са подкрепа за равенството 
между половете, насърчаване на 
пригодността за заетост и на 
производителността, приспособяване на 
работниците и предприятията към 
промените, установяване на траен 
социален диалог и модернизиране и 
укрепване на институциите на пазара на 
труда, като публичните служби по 
заетостта и инспекциите по труда.

з) Стимулиране на качествена 
трудова заетост и достъп до пазара на 
труда. Интервенциите в тази област са 
насочени към: справяне с високата 
безработица и неактивност чрез 
подпомагане на трайната интеграция на 
пазара на труда, по-специално на 
младите хора (особено на тези, които не 
са заети с работа, учене или обучение), 
жените, дългосрочно безработните и 
всички по-слабо представени групи. 
Чрез предприемането на мерки ще се 
стимулира създаването на качествени 
работни места и ще се подпомогне 
ефективното прилагане на трудови 
правила и международно приети
стандарти на цялата територия, 
включително чрез насърчаване на 
спазването на основните принципи и 
права, посочени в Европейския стълб 
на социалните права. Други ключови 
области на интервенция са подкрепа за 
равенството между половете, 
насърчаване на пригодността за заетост 
и на производителността, 
приспособяване на работниците и 
предприятията към промените, 
установяване на траен социален диалог 
и модернизиране и укрепване на 
институциите на пазара на труда, като 
публичните служби по заетостта и 
инспекциите по труда.
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Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) Насърчаване на интелигентен, 
устойчив, приобщаващ и сигурен 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в ключови 
мрежови инфраструктури чрез 
инвестиране в проекти с висока 
европейска добавена стойност. Тези 
инвестиции следва да бъдат 
приоритизирани според значението им 
за трансевропейските транспортни 
връзки с ЕС, приноса за устойчивата 
мобилност и намаляването на емисиите, 
въздействието върху околната среда и 
безопасната мобилност във 
взаимодействие с реформите, 
насърчавани от Договора за 
транспортната общност.

й) Насърчаване на интелигентен, 
устойчив, приобщаващ и сигурен 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в ключови 
мрежови инфраструктури чрез 
инвестиране в проекти с висока 
европейска добавена стойност. Тези 
инвестиции следва да бъдат 
приоритизирани според значението им 
за трансевропейските транспортни 
връзки с ЕС, създаването на работни 
места, приноса за устойчивата 
мобилност и намаляването на емисиите, 
въздействието върху околната среда и 
безопасната мобилност във 
взаимодействие с реформите, 
насърчавани от Договора за 
транспортната общност.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) Увеличаване на способността на 
аграрно-хранителния сектор и сектора 
на рибарството за справяне с 
конкурентния натиск и пазарните сили, 
както и за постепенно хармонизиране с 
правилата и стандартите на Съюза, като 
едновременно с това стремят да 

п) Увеличаване на способността на 
аграрно-хранителния сектор и сектора
на рибарството за справяне с 
конкурентния натиск и пазарните сили, 
както и за постепенно хармонизиране с 
правилата и стандартите на Съюза с цел 
повишаване на капацитета за износ 
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изпълнят икономическите, социалните и 
екологичните цели в областта на 
балансираното териториално развитие 
на селските и крайбрежните райони.

за пазара на Съюза, като едновременно 
с това се стремят да изпълнят 
икономическите, социалните и 
екологичните цели в областта на 
балансираното териториално развитие 
на селските и крайбрежните райони.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване на местното и 
регионалното управление и повишаване 
на капацитета за планиране и 
административния капацитет на 
местните и регионалните органи;

ж) насърчаване на местното и 
регионалното управление, 
включително трансграничното 
сътрудничество между 
администрациите с цел стимулиране 
на помирението и укрепването на 
мира, повишаване на капацитета за 
планиране и административния 
капацитет на местните и регионалните 
органи;

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) насърчаване на 
трансграничното сътрудничество 
между администрациите с цел 
стимулиране на помирението и 
укрепването на мира, в т.ч. създаване 
на регионалната комисия за 
установяване на факти относно 
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военните престъпления и други 
сериозни нарушения на правата на 
човека в бивша Югославия (RECOM).

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение ІV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченият по-долу списък с ключови 
показатели за изпълнението се използва
за измерване на приноса на Съюза за 
постигането на неговите специфични 
цели:

Посоченият по-долу списък с ключови 
показатели за изпълнението и тяхната 
годишна динамика се използват за 
измерване на приноса на Съюза за 
постигането на неговите специфични 
цели:

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Степента и годишното 
развитие на постигането на 
съответствие с решенията и 
мерките на ОВППС, както е посочено 
от ЕСВД.

Or. en
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Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение ІV – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Публични разходи за социална 
сигурност (процент от БВП) (източник:
МОТ) или равнище на заетост 
(източник: национална статистика)

5. Публични разходи за социална 
сигурност (процент от БВП), както е 
посочено от МОТ, разходи за 
здравеопазване, неравенство в 
доходите, процент на бедност,
равнище на заетост и равнище на 
безработицата, както е посочено в 
официалната национална статистика

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Промени в коефициента на 
Джини за даден бенефициер във 
времето.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение ІV – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Брой на програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
сключени между бенефициери на ИПП 
и държави, участващи в ИПП/държави 
— членки на ЕС (източник: 

10. Брой на програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
сключени и изпълнявани между 
бенефициери на ИПП и държави, 
участващи в ИПП/държави — членки на 
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Европейска комисия) ЕС, както е посочено от 
Европейската комисия

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Брой на новите организации, 
които участват в действия и 
програми във времето.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите ще бъдат, когато е 
приложимо, с разбивка по пол.

Показателите ще бъдат, когато е 
приложимо, с разбивка по минимална 
възраст и пол.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 2007 г. насам Инструментът за предприсъединителна помощ е основният финансов 
инструмент, който подкрепя реформите в държавите кандидатки и потенциалните 
държави кандидати, т.е. шестте държави от Западните Балкани и Турция, чиято цел е 
подготовката на бенефициерите за изпълнение на задълженията, произтичащи от 
членството в ЕС. Финансирането по ИПП подпомага процеса на присъединяване чрез 
изграждане на капацитет и предприемане на положителни, необратими и дългосрочни 
промени в държавите, чиято цел е да станат бъдещи членки на ЕС. Срокът на действие 
на правната уредба за Инструмента за предприсъединителна помощ от второ поколение 
(ИПП II), одобрена през 2014 г., изтича на 31 декември 2020 г.

Общи забележки

Позицията на Парламента относно общата финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., 
отразена в междинния доклад относно новата МФР (2018/0166R(APP)), определя 
неговата позиция относно пакета за Регламента за ИПП III. МФР и ИПП III следва да 
бъдат преразгледани преди 2027 г. в случай на присъединяване(ия) към Съюза, за да се 
вземат предвид произтичащите от това потребности в областта на разходите.

Съдокладчиците отбелязват предложението за увеличаване на пакета за ИПП за периода 
2021 – 2027 г. в номинално изражение на 14,5 милиарда евро (по текущи цени), но са 
убедени, че несъответствието със или превишаването на финансовите средства, които 
бяха отпуснати за ИПП II за периода 2014 – 2020 г. в реално изражение, ще 
възпрепятства осигуряването на достатъчно финансиране през период, който е от 
решаващо значение за процеса на присъединяване и осъществяването на свързаните с 
ЕС реформи. 

Финансирането по ИПП е дългосрочна инвестиция в европейското бъдеще на Западните 
Балкани и ефикасното използване на финансовите средства на ЕС трябва да бъде 
гарантирано чрез строг контрол и наблюдение, за да се обезпечи постигането на 
резултати и ефективност при разходването на парите на данъкоплатците.

Без да се засяга окончателното решение относно предложеното сливане на повечето 
други инструменти на ЕС за външно финансиране в рамките на Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, е важно 
политиката на разширяване да продължи да се финансира чрез отделен специален 
инструмент, като същевременно се осигурява достатъчно съответствие и съгласуваност 
между инструментите за външно финансиране. Съдокладчиците подчертават 
необходимостта ИПП да остане самостоятелен инструмент поради специфичното 
естество на процеса на разширяване в рамките на външната дейност, подкрепян от 
стратегията за Западните Балкани и отношенията с Турция.

Съдокладчиците са убедени, че финансирането по ИПП за трансгранично 
сътрудничество с държавите – членки на ЕС, по линия на Европейското териториално 
сътрудничество (Interreg) следва да бъде ограничено и наблюдавано, за да се осигури по-
балансирано съвместно действие. По този начин ще може да се гарантира, че то не 
заменя, а по-скоро допълва и насърчава съществуващото или възможното 
сътрудничество между бенефициерите по ИПП в рамките на тематичните приоритети, 
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установени в приложение III. 

По-ясна стратегическа насоченост

За държавите кандидатки ИПП от трето поколение трябва да бъде оформен така, че след 
присъединяването им към ЕС да действа като трамплин за прилагане на бъдещата рамка 
за сближаване; за потенциалните държави кандидатки той трябва да положи основите, 
които да подготвят реформите, свързани с преговорите за присъединяване.  Жизнено 
важно е да се осигури плавен преход от ИПП II към ИПП III, а след присъединяването 
на нови държави членки – от ИПП III към рамката на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Предприсъединителната помощ трябва да продължи да подкрепя междусекторните, 
насочени към ЕС политически, институционални, правни, административни и социално-
икономически реформи в държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки. 
Те се основават на критериите за присъединяване, обвързаността с условия и 
постепенното привеждане в съответствие с правилата, стандартите и политиките на 
Съюза. 

Финансирането следва да се пренасочи, за да отговори на специфични основни 
потребности и незавършени важни реформи във всяка от засегнатите държави. Наред с 
по-силния акцент върху установените приоритети съгласно ИПП, обхващащи 
принципите на правовата държава, основните права, доброто управление, социално-
икономическото сближаване и задълбочената подготовка, включени в 35-те глави от 
достиженията на правото на ЕС, включително привеждането в съответствие на ОВППС, 
ИПП III трябва да повиши устойчивостта на получателите в областта на миграцията, 
сигурността, равенството между половете, опазването на климата и улесняването на 
търговията. 

ИПП III трябва също така да постави по-силен акцент върху социалното измерение на 
политиката на разширяване чрез насърчаване на сближаването и конвергенцията по 
отношение на правата и принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните 
права. В допълнение към по-силния акцент върху социалната пазарна икономика, 
социалното и регионалното сближаване при изпълнението на ИПП, при междинния 
преглед на ИПП трябва да бъде взето под внимание социалното измерение и да му се 
направи оценка с помощта на ясни и измерими показатели, като коефициента на Джини.

ЕС трябва да пренасочи усилията си върху укрепването на демократизацията чрез 
увеличаване на капацитета на парламентите, гражданското общество и медиите, като 
същевременно подкрепя мерките с цел постигане на истински политически диалог и 
помирение като предпоставка за мир. В това отношение от голямо значение е 
трансграничното сътрудничество, подобряването на диалога, добросъседските 
отношения, регионалната свързаност и икономическата интеграция. 

По-силна роля на ЕП

Въпреки че ролята на Парламента е да предоставя общи насоки и да осъществява контрол 
върху инструментите за външно финансиране, а не да обезпечава тяхното 
„микроуправление“, съдокладчиците подчертават необходимостта да се запази ролята на 
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ЕП и задължението на Комисията да осигурява редовното, своевременно и пълноценно 
участие на Парламента.

Въз основа на поуките, извлечени от междинния преглед на ИПП II, докладчиците 
предлагат да се засили участието на Европейския парламент, без да се излага на риск 
бързината на вземане на решения, като се използва по-често процедурата на приемане на 
делегирани актове. 

Докладчиците също така са убедени, че програмната рамка следва да е подчинена на 
„клауза за изтичане на срока на действие“, която ще осигури провеждането на истински 
междинен преглед. 

От съществено значение е позициите на ЕП в области, в които Парламентът има свои 
собствени програми за предоставяне на помощ, като изграждане на капацитет, 
посредничество и наблюдение на избори, да бъдат взети предвид в своята цялост в 
общото програмиране.

По-голямо участие на гражданското общество и на местните органи

От особено значение е финансирането да се разпределя по прозрачен, ефективен, 
отговорен, деполитизиран и недискриминационен начин, включително справедливо 
разпределение, което отразява потребностите на регионите и на местните общини.

Съдокладчиците подчертават решаващата роля, която делегациите на ЕС играят на 
място, за да се осигури правилното използване и видимостта на финансирането от ЕС и 
да се привлече широк спектър от съответни организации на гражданското общество и от 
местни органи на различните етапи от цикъла на подпомагането.

Основан на резултатите подход

Основната промяна в предложената програмна рамка е преминаване от разпределение 
по държави към разпределение въз основа на приоритети в съответствие с принципа на 
„справедливо поделяне“, т.е. програмирането на ИПП чрез пет „компонента“, които 
отразяват конкретни цели и резултати. 

Съдокладчиците подкрепят повишената гъвкавост на преминаване от национални пакети 
към разпределяне на средствата съобразно компоненти по тематични приоритетни и 
подход, основан на резултатите. Програмирането и рамката на изпълнението на ИПП III, 
въз основа на потребностите и критериите за ефективност и на принципа за справедливо 
поделяне, следва да бъдат приведени в действие и допълнително уточнени с помощта на 
делегирани актове по време на подготовката, изпълнението и оценката на ИПП III. 

По-строги условия 

Въпреки че подкрепят поставянето на по-силен акцент върху подхода, основан на 
резултатите, докладчиците предлагат подпомагането по ИПП да се обвърже с по-строги 
условия, като се предвиди възможност за спиране на предприсъединителната помощ в 
случаи на нарушаване на принципа на демокрацията, принципите на правовата държава, 
зачитането на правата на човека и основните свободи, както и на ангажиментите, поети 
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в съответните споразумения, сключени със Съюза. В това отношение механизмът за 
мониторинг, спиране и възстановяване, залегнал в Общата схема за преференции на ЕС 
(ОСП), може да служи за пример.

В съответствие с членове 2 и 49 и по аналогия с член 7 от Договора за Европейския съюз 
помощта на Съюза за бъдещите държави – членки на ЕС, следва да бъде спряна при 
нарушаване на основните ценности на ЕС и при отстъпление по отношение на
принципите на правовата държава. В съответствие с правилото за добро финансово 
управление съгласно Финансовия регламент (№ 966/2012), в съответствие с принципите 
на икономичност, ефикасност и ефективност, Комисията следва също така да спира 
плащанията в случай на системни грешки, които поставят под въпрос 
законосъобразността и редовността на операциите. 

Съдокладчиците припомнят необходимостта да се прилагат условията на политическо 
равнище и на равнище проект, да се проследява тяхното изпълнение и да се засили 
системното наблюдение и оценка на чувствителните програми и проекти. Годишното 
разпределение на средствата трябва да се основава на надеждна рамка за мониторинг и 
оценка, която да бъде въведена чрез делегиран акт, както и на задълбочен анализ на 
изпълнението, който да отразява постигнатия напредък или липсата на такъв. 

Като отбелязват натрупаните забавяния и закъсненията в изпълнението на ИПП I и 
ИПП II, докладчиците настоятелно призовават да се запази гъвкавостта по отношение на 
преноса и повторното поемане на задължения срещу финансови средства, за които вече 
това е направено, като същевременно се насърчава Комисията да преразглежда 
възможността за връщане към пряко управление, когато това е целесъобразно, по-
специално с цел борба с корупцията на високо равнище и с организираната престъпност, 
както и с цел укрепване на гражданското общество и на свободата на медиите.

Бюджетната подкрепа трябва да бъде намалена или спряна в случай на систематични 
нередности в системите за управление и контрол или при незадоволителен напредък към 
постигане на целите, договорени с държавите бенефициери. По-тясното обвързване на 
бюджетната подкрепа с условия въз основа на напредъка по отношение на реформите и 
доброто управление трябва да бъде съчетано с целенасочена помощ за насърчаване на 
развитието на парламентарния контрол, национален капацитет за одит и по-голяма 
прозрачност и по-широк обществен достъп до информация.

Повишена видимост 

Във връзка с помощта от ИПП, насочена към държавите, които желаят да станат членки
на ЕС, съдокладчиците призовават за по-целенасочени усилия в областта на 
комуникацията, за да се осигури видимост на финансирането от ЕС, така че да се даде 
възможност за по-добро проследяване и да се извлече полза от инвестициите на ЕС. 
Комисията, делегациите на ЕС на място и бенефициерите на ИПП следва да подобрят 
комуникацията относно резултатите, постигнати благодарение на помощта от ЕС, за да 
се допринесе за по-доброто разбиране на ползите от нея за подобряване на живота на 
гражданите.
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