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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии по външни работи и по развитие 
да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13 a) Гаранцията следва да бъде 
допустима по отношение на 
контрагентите при условие че те 
синхронизират своите вътрешни 
политики, за да се отрази 
новоприетата правна среда с цел 
борба с избягването на данъчно 
облагане, в допълнение към борбата с 
отклонението от данъчно облагане, 
както е посочено в съобщението на 
Комисията от 21 март 2018 г. 
относно нови изисквания, насочени 
срещу избягването на данъчно 
облагане, в законодателството на ЕС, 
което урежда по-специално 
операциите по финансиране и 
инвестиране (COM(2018)1756);

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите на Обединените нации за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент следва да допринесе за 
интегрирането на действията в областта 
на климата в политиките на Съюза и за 
постигането на общата цел 25 % от 

(28) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите на Обединените нации за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент следва да допринесе за 
интегрирането на действията в областта 
на климата в политиките на Съюза и за 
постигането на общата цел най-малко 
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бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 25 % от общия му 
финансов пакет да бъдат предоставени 
за цели, свързани с климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на прилагането на 
настоящия регламент, а общият принос 
от настоящият регламент следва да бъде 
предмет на съответни оценки и процеси 
на преразглеждане.

25% от бюджетните разходи на Съюза 
да са в подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата за периода 2021 –
2027 г., и 30% възможно най-скоро и 

не по-късно от 2027 г. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 35% от общия му 
финансов пакет да бъдат предоставени 
за цели, свързани с климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на прилагането на 
настоящия регламент, а общият принос 
от настоящият регламент следва да бъде 
предмет на съответни оценки и процеси 
на преразглеждане.

Обосновка

За привеждане на езика в съответствие с междинния доклад за МФР/OR.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35 a) Гаранция на ЕС за операции за 
държавни инвестиции в публичния 
сектор представлява част от ЕФУР 
+. Тази гаранция на ЕС не обхваща 
операции за държавни инвестиции, 
които включват отпускане на 
кредити на частния сектор или 
отпускане на кредити на или в полза 
на субекти на поддържавно равнище, 
които имат достъп до финансиране 
на поддържавно равнище без 
държавни гаранции. С цел да се 
подпомогне планирането на 
капацитета от страна на ЕИБ, на 
ЕИБ се разпределя минимален 
гарантиран обем на такива операции 
за държавни инвестиции.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Следва да се създаде Гаранция за 
външна дейност, която да се основава на 
съществуващата гаранция от ЕФУР и на 
Гаранционния фонд за външни 
дейности. Гаранцията за външна 
дейност следва да подкрепя операциите 
по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 
гаранции, макрофинансовата помощ и 
заемите за трети държави въз основа на 
Решение 77/270/Евратом на Съвета. 
Тези операции следва да бъдат 
подкрепяни от бюджетни кредити 
съгласно настоящия регламент, както и 
от такива съгласно Регламент (ЕС) 
№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 
№.../... (Европейски инструмент в 
областта на ядрената безопасност), 
които следва също така да покрият 
обезпечаването и задълженията, 
произтичащи от заеми за 
макрофинансова помощ и заеми за 
трети държави, посочени съответно в 
член 10, параграф 2 от Регламента за 
Европейски инструмент в областта на 
ядрената безопасност. Когато се 
финансират операции по ЕФУР+, следва 
да се отдава приоритет на тези, които 
имат силно въздействие върху 
създаването на работни места и при 
които съотношението между разходи и 
ползи повишава устойчивостта на 
инвестициите. Операциите, 
подпомагани с Гаранцията за външна 
дейност, следва да бъдат придружени от 
задълбочена предварителна оценка на 
екологичните, финансовите и 
социалните аспекти, когато това е 
целесъобразно и в съответствие с 
изискванията за по-добро регулиране. 
Гаранцията за външна дейност не следва 
да се използва за предоставяне на 
основни обществени услуги, които 

(36) Следва да се създаде Гаранция за 
външна дейност, която да се основава на 
съществуващата гаранция от ЕФУР, 
мандата за външно кредитиране и на 
Гаранционния фонд за външни 
дейности. Гаранцията за външна 
дейност следва да подкрепя операциите 
по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 
гаранции, макрофинансовата помощ и 
заемите за трети държави въз основа на 
Решение 77/270/Евратом на Съвета. 
Тези операции следва да бъдат 
подкрепяни от бюджетни кредити 
съгласно настоящия регламент, както и 
от такива съгласно Регламент (ЕС) 
№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 
№.../... (Европейски инструмент в 
областта на ядрената безопасност), 
които следва също така да покрият 
обезпечаването и задълженията, 
произтичащи от заеми за 
макрофинансова помощ и заеми за 
трети държави, посочени съответно в 
член 10, параграф 2 от Регламента за 
Европейски инструмент в областта на 
ядрената безопасност. Когато се 
финансират операции по ЕФУР+, следва 
да се отдава приоритет на тези, които 
имат силно въздействие върху 
създаването на работни места и при 
които съотношението между разходи и 
ползи повишава устойчивостта на 
инвестициите. Операциите, 
подпомагани с Гаранцията за външна 
дейност, следва да бъдат придружени от 
задълбочена предварителна оценка на 
екологичните, финансовите и 
социалните аспекти и в съответствие с 
изискванията за по-добро регулиране. 
Гаранцията за външна дейност не следва 
да се използва за предоставяне на 
основни обществени услуги, които 
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остават отговорност на правителствата. остават отговорност на правителствата.

__________________ __________________

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 
29 март 1977 г. за упълномощаване на 
Комисията да отпуска заеми по Евратом 
с цел подпомагане финансирането на 
атомни електроцентрали (OВ L 88, 
6.4.1977 г., стр. 9).

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 
29 март 1977 г. за упълномощаване на 
Комисията да отпуска заеми по Евратом 
с цел подпомагане финансирането на 
атомни електроцентрали (OВ L 88, 
6.4.1977 г., стр. 9).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44 a) С цел да се допринесе за 
международната борба с данъчните 
измами, отклонението от данъчно 
облагане, измамите, корупцията и 
изпирането на пари, цялото 
финансиране по линия на настоящия 
регламент следва да бъде 
предоставяно по напълно прозрачен 
начин. Освен това допустимите 
контрагенти не следва да подкрепят 
дейности, извършвани с незаконна 
цел, нито да участват в операции по
финансиране или инвестиране, 
извършвани чрез механизъм на 
посредничество, намиращ се в 
неоказваща съдействие юрисдикция 
или в данъчно убежище. 
Контрагентите също така следва да 
се въздържат от всякакво избягване 
на данъчно облагане или използване на 
схеми за агресивно данъчно планиране.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) „допълняемост“ означава 
принцип, който гарантира, че 
подкрепата чрез Гаранцията за 
външна дейност допринася за 
устойчивото развитие посредством 
операции, които не биха могли да 
бъдат осъществени без тази 
гаранция, или които постигат 
положителни резултати, 
надхвърлящи онова, което би могло да 
бъде постигнато без нея. 
Допълняемостта означава също така 
привличане на финансиране от 
частния сектор и преодоляване на 
неефективност на пазара или на 
неоптимални инвестиционни 
ситуации, както и подобряване на 
качеството, устойчивостта, 
въздействието или мащаба на дадена 
инвестиция. Чрез този принцип също 
така се гарантира, че операциите по 
инвестиране и финансиране, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност, не заменят подкрепата от 
държава членка, частното 
финансиране или друга финансова 
подкрепа от Съюза или международна 
финансова подкрепа, и 
предотвратяват изместването на 
други публични или частни 
инвестиции. Подкрепените от 
Гаранцията за външна дейност 
проекти обикновено имат по-висок 
рисков профил от инвестиционните 
портфейли, подкрепяни от 
допустимите контрагенти съгласно 
техните обичайни инвестиционни 
политики без действието на 
Гаранцията за външна дейност.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на настоящия 
регламент е да се утвърждават и 
насърчават ценностите и интересите на 
Съюза в световен мащаб, за да се 
преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

1. Общата цел на настоящия 
регламент е да се утвърждават и 
насърчават ценностите, принципите и 
интересите на Съюза в световен мащаб, 
за да се преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз, както и в 
членове 208 и 11 от ДФЕС.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за 
периода 2021—2027 г. е 89 200 милиона 
евро по текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на настоящия 
регламент за периода 2021 – 2027 г. е 
82 451 000 000 EUR по цени за 2018 г. 
(93 154 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Да се подсилят финансовите пакети за южните съседи на ЕС и за Субсахарска 
Африка с допълнителни 3,5 милиарда евро, в съответствие с междинния доклад за 
МФР/НОР.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 68 000 милиона евро за 
географските програми:

a) 63 687 милиона евро по цени от 
2018 г. (71 954 милиона евро по текущи 
цени) за географските програми:



AD\1171763BG.docx 9/35 PE626.927v03-00

BG

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Съседство: най-малко 22 000
милиона евро,

– Съседство: най-малко 20 572 
милиона евро по цени от 2018 г. 
(23 243 милиона евро по текущи цени),

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Субсахарска Африка: най-малко 
32 000 милиона евро,

– Субсахарска Африка: най-малко 
30 723 милиона евро по цени от 2018 г. 
(34 712 милиона евро по текущи цени),

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Азия и Тихоокеански регион: 
10 000 милиона евро,

– Азия и Тихоокеански регион: 8 
851 милиона евро по цени от 2018 г. 
(10 000 милиона евро по текущи цени),

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Северна и Южна Америка и 
Карибския регион: 4 000 милиона евро,

– Северна и Южна Америка и 
Карибския регион: 3 540 милиона евро 
по цени от 2018 г. (4 000 милиона евро
по текущи цени),



PE626.927v03-00 10/35 AD\1171763BG.docx

BG

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 7 000 милиона евро за 
тематични програми:

б) 6 196 милиона евро по цени от 
2018 г. (7 000 милиона евро по текущи 
цени) за тематичните програми:

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Права на човека и демокрация:
1 500 милиона евро,

– Права на човека и демокрация: 1 
328 милиона евро по цени от 2018 г. (1 
500 милиона евро по текущи цени),

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Организации на гражданското 
общество: 1 500 милиона евро,

– Организации на гражданското 
общество: 1 328 милиона евро по цени 
от 2018 г. (1 500 милиона евро по 
текущи цени),

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Стабилност и мир: 1 000 милиона 
евро,

– Стабилност и мир: 886 милиона 
евро по цени от 2018 г. (1000 милиона 
евро по текущи цени),
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Глобални предизвикателства: 
3 000 милиона евро,

– Глобални предизвикателства: 2 
656 милиона евро по цени от 2018 г. (3 
000 милиона евро по текущи цени),

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Равенство между половете и 
овластяване на жените: 1 062 
милиона евро по цени от 2018 г. (1 200 
милиона евро по текущи цени),

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 4 000 милиона евро за действията 
за бързо реагиране.

в) 3 540 милиона евро по цени от 
2018 г. (4 000 милиона евро по текущи 
цени) за действията за бързо реагиране.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резервът за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети в 
размер на 10 200 милиона евро 
увеличава сумите, посочени в параграф 
2, в съответствие с член 15.

3. Резервът за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети в 
размер на 7 966 милиона евро по цени 
за 2018 г. (9 000 милиона евро по 
текущи цени) увеличава сумите, 
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посочени в параграф 2, в съответствие с 
член 15.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Годишните бюджетни 
кредити се разрешават от 
Европейския парламент и от Съвета 
в границите, определени от 
многогодишната финансова рамка, в 
рамките на бюджетната процедура, 
след като институциите изцяло са се 
договорили за приоритетите. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема 
многогодишните индикативни 
програми, посочени в членове 12 и 13, 
чрез актове за изпълнение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 35, 
параграф 2. Тази процедура се прилага 
също така и за преразглеждането, 
посочено в параграфи 3, 4 и 5 от 
настоящия член, което има за 
резултат значителна промяна на 
съдържанието на многогодишната 
индикативна програма.

1. Комисията приема 
многогодишните индикативни 
програми, посочени в членове 12 и 13, 
чрез делегирани актове.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните индикативни 
програми за географските програми 
могат да бъдат преразглеждани, 
когато е необходимо за ефективното 
изпълнение, и по-специално когато 
има съществени промени в рамката на 
политиката, посочена в член 7, или след 
криза или следкризисна ситуация.

3. Многогодишните индикативни 
програми за географските програми 
подлежат на междинен преглед, а ако
е необходимо за ефективното 
изпълнение, и по всяко време, и по-
специално в случай на съществени 
промени в рамката на политиката, 
посочена в член 7, или след криза или 
следкризисна ситуация.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решението за използването на 
тези средства се взема в съответствие с 
процедурите, установени в членове 14 и 
21.

2. Географското или 
тематичното разпределение на тези 
средства се определя в рамките на 
годишната бюджетна процедура или 
на бюджетните трансфери и в 
съответствие с процедурите, установени 
в членове 14 и 21.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Плановете за действие и 
мерките се приемат чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 35, параграф 2.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема плановете
за действие и мерките чрез 
делегирани актове в съответствие с
член 34.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато са приети в съответствие с 
настоящия параграф, мерките и 
плановете за действие, с изключение 
на извънредните мерки за помощ, и 
техническите изменения се 
съобщават на Европейския 
парламент и на държавите членки 
чрез съответния комитет, посочен в 
член 35, в срок от един месец след 
тяхното приемане.

заличава се

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме или удължи срока на 
действие на извънредните мерки за 
помощ в размер, ненадвишаващ 
20 милиона евро, Комисията информира 
Съвета относно тяхното естество и цели 
и относно предвидените финансови 
суми. Комисията информира Съвета 
преди да направи значителни и 
съществени промени във вече приетите 
извънредни мерки за помощ. Комисията 
взема предвид съответния подход 
относно политиката на Съвета при 
планирането и последващото 
изпълнение на тези мерки в интерес на 
съгласуваността на външната дейност 
на Съюза.

Преди да приеме или удължи срока на 
действие на извънредните мерки за 
помощ в размер, ненадвишаващ 20
милиона евро, Комисията информира 
Съвета и Европейския парламент
относно тяхното естество и цели и 
относно предвидените финансови суми. 
Комисията информира Съвета и 
Европейския парламент преди да 
направи значителни и съществени 
промени във вече приетите извънредни 
мерки за помощ. Комисията взема 
предвид съответния подход относно 
политиката на Съвета и на Европейския 
парламент при планирането и 
последващото изпълнение на тези мерки 
в интерес на съгласуваността на 
външната дейност на Съюза.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията надлежно и своевременно 
информира Европейския парламент за 
планирането и изпълнението на 
извънредни мерки за помощ съгласно 
настоящия член, включително за 
предвидените финансови средства, и 
информира също Европейския 
парламент за направените 
значителни промени или 
удължавания на тази помощ.

заличава се

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за пренесените 
бюджетни кредити за поети 
задължения в съответствие с член 12, 
параграф 6 от Финансовия регламент.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета информация за 
автоматично пренесените бюджетни 
кредити, включително за 
съответните суми, в съответствие с 
член 12, параграф 6 от Финансовия 
регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От финансовия пакет, посочен в член
6, параграф 2, буква а), се финансира 
Европейският фонд за устойчиво 
развитие плюс (ЕФУР+) и 
Гаранцията за външна дейност.

Европейският фонд за устойчиво 
развитие плюс (ЕФУР+) и 
Гаранцията за външна дейност се 
финансират чрез финансовите 
пакети за географски програми, 
посочени в член 6, параграф 2, буква а).
Това не може да бъде в ущърб на други 
действия, финансирани по 
географските програми.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет въз основа на методите за 
изпълнение, установени в член 23, 
параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори със 
специален акцент върху изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори и микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини
за незаконната миграция, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Специално внимание се 
обръща на държавите, за които е 
установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет под формата на 
безвъзмездни средства, гаранции и 
други финансови инструменти, 
установени в член 23, параграф 1, е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори със 
специален акцент върху изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори и микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
първопричини за миграцията, както и 
действията в областта на климата и 
опазването и управлението на 
околната среда, като в същото време 
се постига максимална 
допълняемост, създават се 
иновативни продукти и се привличат 
средства от частния сектор. 30% от 
финансирането се разпределя 
постъпателно за инвестиции, които 
допринасят за действията в 
областите на климата, енергията от 
възобновяеми източници и 
ефективното използване на 
ресурсите. Осигурява се географски 
баланс в съответствие с приоритетите 
на външната дейност на ЕС и 
неговата политика за развитие. 
Специално внимание се обръща на 
държавите, за които е установено, че са 
засегнати от нестабилност или 
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конфликти, най-слабо развитите 
държави и тежко задлъжнели бедни 
държави.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на обезпечаване варира 
между 9 % и 50 % в зависимост от вида 
на операциите.

Процентът на обезпечаване варира 
между 9 % и 50 % в зависимост от вида 
на операциите. От бюджета на ЕС се 
отпускат средства в максимален 
размер от 10 милиарда евро чрез 
специален бюджетен ред в рамките 
на годишната бюджетна процедура 
или чрез бюджетен трансфер. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 34, за 
да изменя този максимален размер 
при възникване на такава 
необходимост.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентите на обезпечение се 
преразглеждат на всеки три години от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент, определена в член 40. На 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 34 с цел 
допълнение или изменение на тези 
проценти.

Процентите на обезпечение се 
преразглеждат на всеки две години, 
считано от датата на прилагане на 
настоящия регламент, определена в 
член 40. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 34 с цел 
допълване или изменение на тези 
проценти и на размера на 
съответните финансови средства.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Условие за предоставянето на 
Гаранцията за външна дейност е 
сключването на съответните 
споразумения за гаранция от ЕФУР 
между Комисията, действаща от 
името на Съюза, и допустим 
контрагент.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията за външна дейност 
подкрепя финансовите и 
инвестиционните операции, които 
отговарят на условията, изложени в 
член 209, параграф 2, букви а)—в) от 
Финансовия регламент, и които:

2. Гаранцията за външна дейност 
подкрепя операциите по финансиране 
и инвестиране, чрез които се 
преодоляват неефективност на 
пазара или неоптимални 
инвестиционни ситуации. 
Операциите трябва също така да 
отговарят на условията, определени в 
член 209, параграф 2, букви а)—в) от 
Финансовия регламент, и да:

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) гарантират допълняемост;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) са насочени към области, 
където има ясни случаи на 
неефективност на пазара, насочват 
частни капитали към области с 
недостиг на инвестиции и са 
съсредоточени върху рискови области, 
които не могат да привлекат изцяло 
частни инвестиции;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимите контрагенти спазват 
правилата и условията, предвидени в 
член 62, параграф 2, буква в) от 
Финансовия регламент. Когато става 
въпрос за частноправни организации на 
държава членка или на трета държава, 
които са предоставили принос в 
Гаранцията за външна дейност в 
съответствие с член 28 от настоящия 
регламент, се дава предпочитание на 
организациите, които оповестяват 
информация, свързана с критериите 
относно околната среда, социалната 
област и корпоративното управление.

Допустимите контрагенти спазват 
правилата и условията, предвидени в 
член 62, параграф 2, буква в) от 
Финансовия регламент. Когато става 
въпрос за частноправни организации на 
държава членка или на трета държава, 
които са предоставили принос в 
Гаранцията за външна дейност в 
съответствие с член 28 от настоящия 
регламент, се дава предпочитание на 
организациите, които оповестяват 
информация относно критериите във 
връзка с околната среда, социалната 
област, данъчното облагане и 
корпоративното управление.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Европейският парламент и 
Съветът могат да поканят 
допустимите контрагенти за 
размяна на мнения относно 
операциите по финансиране и 
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инвестиране, обхванати от 
настоящия регламент.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а

Управление и структура на ЕФУР+

1. ЕФУР+ се състои от регионални 
инвестиционни платформи, 
създадени въз основа на работните 
методи, процедури и структури на 
съществуващите външни 
инструменти на Съюза за смесено 
финансиране, като те могат да 
съчетават своите операции по 
смесено финансиране с операциите по 
линия на Гаранцията за външна 
дейност в рамките на ЕФУР+.

2. Комисията отговаря за 
цялостното управление на ЕФУР+ и 
на Гаранцията за външна дейност. 
Освен това Комисията не се стреми 
да извършва операции по общо 
банкиране. Комисията редовно 
информира Европейския парламент, 
за да се гарантират най-високи 
стандарти на прозрачност и 
финансова отчетност.

3. При управлението на ЕФУР+ 
Комисията бива консултирана от 
стратегически съвет с изключение на 
случаите на операции, които са в 
рамките на политиката на ЕС за 
разширяване и се финансират по 
ИПП III, която на свой ред се 
подпомага от стратегически съвет, 
създаден в рамките на 
инвестиционната рамка за 
Западните Балкани (ИРЗБ). 
Комисията също така работи в 
тясно сътрудничество с всички 
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допустими контрагенти по 
отношение на оперативното 
управление на Гаранцията за външна 
дейност. За тази цел се създава 
техническа работна група, съставена 
от експерти на Комисията и на 
допустимите контрагенти, с цел 
оценка на риска и свързаното 
ценообразуване.

4. Стратегическият съвет 
консултира Комисията относно 
стратегическата насока и 
приоритети на инвестициите по 
линия на Гаранцията за външна 
дейност в рамките на ЕФУР+ и 
допринася за тяхното съгласуване с 
ръководните принципи и целите на 
външната дейност на Съюза, 
политиката за развитие и 
европейската политика за съседство, 
както и с целите по член 3 от 
настоящия регламент и 
предназначението на ЕФУР+, 
определено в член 26. Той също така 
подпомага Комисията при 
определянето на общи 
инвестиционни цели по отношение на 
използването на Гаранцията за 
външна дейност в подкрепа на 
операции на ЕФУР+ и за съблюдаване 
на подходящ и разнообразен 
географски и тематичен обхват на 
инвестиционните прозорци.

5. Стратегическият съвет подпомага 
също така цялостната координация, 
взаимното допълване и 
съгласуваността между 
регионалните инвестиционни 
платформи между трите стълба на 
Европейския план за инвестиции, 
между Европейския план за 
инвестиции и другите усилия на 
Съюза в областта на миграцията и за 
изпълнението на Програмата до 
2030 г., както и с други програми, 
определени в настоящия регламент.

6. Стратегическият съвет се състои 
от представители на Комисията, на 
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върховния представител, на всички 
държави членки и на Европейската 
инвестиционна банка. Европейският 
парламент има статут на 
наблюдател. Финансиращите 
субекти, допустимите партньори, 
държавите партньори, съответните 
регионални организации и други 
заинтересовани страни могат да 
получат статут на наблюдатели, 
когато е целесъобразно. Преди 
включването на нов наблюдател се 
провеждат консултации със 
стратегическия съвет. 
Стратегическият съвет се 
председателства съвместно от 
Комисията и от върховния 
представител.

7. Стратегическият съвет заседава 
най-малко два пъти годишно и приема 
становищата си по възможност с 
консенсус. По всяко време могат да 
бъдат организирани допълнителни 
заседания по инициатива на 
председателя или по искане на една 
трета от членовете на 
стратегическия съвет. Когато не 
може да бъде постигнат консенсус, се 
прилагат правилата относно 
правата на глас, договорени на 
първото заседание на стратегическия 
съвет и установени в неговия 
процедурен правилник. Правата на 
глас са надлежно съобразени с 
източника на финансиране. В 
процедурния правилник се определя 
рамката по отношение на ролята на 
наблюдателите. Протоколите и 
дневният ред на заседанията на 
стратегическия съвет се 
оповестяват публично след 
приемането им.

8. Комисията докладва ежегодно на 
стратегическия съвет относно 
постигнатия напредък в 
използването на ЕФУР+. 
Стратегическият съвет на ИРЗБ 
осигурява информация относно 
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постигнатия напредък в 
изпълнението на инструмента за 
гаранция за региона, обхванат от 
процеса на разширяване, за да се 
допълни горепосоченото докладване. 
Стратегическият съвет редовно 
организира консултация със 
съответните заинтересовани страни 
относно ориентацията и 
използването на ЕФУР+.

9. Наличието на двата 
стратегически съвета не оказва 
влияние върху необходимостта от 
единна рамка за управление на риска 
във връзка с ЕФУР+.

10. Оперативните съвети на 
регионалните инвестиционни 
платформи подпомагат Комисията 
на равнището на изпълнението при 
определянето на регионалните и 
секторните инвестиционни цели и на 
регионалните, секторните и 
тематичните инвестиционни 
прозорци, и изготвят становища 
относно операциите за смесено 
финансиране и относно използването 
на Гаранцията за външна дейност, 
обхващаща операциите по ЕФУР+.

Обосновка

Приложение VI относно управлението и структурата на ЕФУР+ да се премести в 
основния текст.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 27 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27б

Групата на Европейската 
инвестиционна банка, inter alia:

a) участва заедно с други европейски 



PE626.927v03-00 24/35 AD\1171763BG.docx

BG

финансови институции в 
управлението на риска по ЕФУР+, 
като надлежно се отчита 
необходимостта от избягване на 
възможен конфликт на интереси;

б) изпълнява изцяло част от 
инвестиционен прозорец, обхващащ 
държавни заеми, който трябва да 
бъде обезпечен с най-малко 1 милиарда 
евро от финансовите пакети на 
географските програми, в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в глави 1 и 3 на настоящия 
дял;

в) да бъде допустим партньор в 
изпълнението на дейности по линия 
на други инвестиционни прозорци.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на държавите членки 
финансовият им принос може да бъде 
заделен за започването на действия в 
конкретни региони, държави, сектори 
или съществуващи инвестиционни 
прозорци.

По искане на държавите членки може 
да бъде разгледана възможността 
финансовият им принос да бъде заделен 
за започването на действия в конкретни 
региони, държави, сектори или 
съществуващи инвестиционни 
прозорци.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 a. Комисията или допустимите 
контрагенти незабавно уведомяват 
OLAF, когато на който и да е етап 
от подготовката, изпълнението или 
приключването на операциите по 
финансиране и инвестиране, 
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обхванати от настоящия регламент, 
имат основания да предполагат, че е 
налице измама, корупция, изпиране на 
пари или друга незаконна дейност, 
която може да засегне финансовите 
интереси на Съюза. Комисията или 
допустимите контрагенти 
предоставят на OLAF цялата 
необходима информация, позволяваща 
на OLAF да проведе пълно и щателно 
разследване.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а

Изключени дейности и неоказващи 
съдействие юрисдикции

1. При своите операции по 
финансиране и инвестиране 
допустимите контрагенти спазват 
приложимото право на Съюза и 
договорените международни 
стандарти и стандартите на Съюза 
и следователно не предоставят 
подкрепа по настоящия регламент за 
проекти, които допринасят за 
изпиране на пари, финансиране на 
тероризъм, избягване на данъчно 
облагане, данъчни измами и 
отклонение от данъчно облагане. 
Освен това допустимите 
контрагенти не участват в нови или 
подновени операции със субекти, 
учредени или установени в 
юрисдикции, включени в списъците в 
рамките на съответната политика 
на Съюза по отношение на 
юрисдикции, които не оказват 
съдействие или са определени като 
високорискови трети държави 
съгласно член 9, параграф 2 от 
Директива (ЕС) 2015/849 на 
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Европейския парламент и на Съвета, 
или които реално не спазват 
установените от Съюза или 
договорените на международно 
равнище данъчни стандарти за 
прозрачност и обмен на информация. 
Допустимите контрагенти могат да 
се отклонят от този принцип само 
ако проектът се изпълнява физически 
в една от тези юрисдикции и няма 
никакви основания да се счита, че 
съответната операция попада в 
някоя от категориите, изброени в 
първа алинея от настоящия параграф. 
При сключване на споразумения с 
финансови посредници допустимите 
контрагенти въвеждат изискванията 
по настоящия член в съответните 
споразумения и изискват от 
финансовите посредници да 
докладват във връзка със спазването 
на тези изисквания.

2. При извършване на своите операции 
по финансиране и инвестиране 
допустимият контрагент прилага 
принципите и стандартите, 
предвидени в правото на Съюза 
относно предотвратяването на 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
и по-специално в Регламент (ЕС) 
2015/847 на Европейския парламент и 
на Съвета и в Директива (ЕС) 
2015/849. Допустимите контрагенти 
поставят като условие за прякото 
финансиране и финансирането чрез 
посредници съгласно настоящия 
регламент оповестяването на 
информация относно 
действителните собственици в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2015/849 и публикуват докладваната 
информация по държави в 
съответствие с член 89, параграф 1 
от Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 30 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30б

Нередности и механизъм за правна 
защита

С оглед на възможни нередности в 
ущърб на трети лица в държавите 
партньори, включително 
общностите и лицата, засегнати от 
проекти, подкрепяни от ЕФУР+ и 
Гаранцията за външна дейност, 
Комисията и делегациите на 
Европейския съюз публикуват на 
своите уебсайтове преки препратки 
към механизмите за подаване и 
разглеждане на жалби, прилагани от 
съответните контрагенти, сключили 
споразумения с Комисията. 
Комисията също така предоставя 
възможност за пряко подаване на 
жалби, свързани с разглеждането на 
нередности, извършени от допустими 
контрагенти. Комисията взема тази 
информация предвид с оглед на 
бъдещото сътрудничество с тези 
контрагенти.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Годишният доклад, изготвен 
през 2021 г., съдържа консолидирана 
информация от годишните доклади за 
периода 2014—2020 г. относно цялото 
финансиране съгласно регламентите, 
посочени в член 40, параграф 2, като 
се включват външните целеви 
приходи и вноските в доверителните 

6. Комисията представя на 
Европейския парламент също така 
годишен доклад относно операциите 
по финансиране и инвестиране, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност. Докладът се оповестява 
публично. Той включва информация 
относно следното:
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фондове и се представя разбивка на 
разходите по държави, използване на 
финансови инструменти, поети 
задължения и плащания. Докладът 
отразява основните извлечени поуки и 
последващите действия във връзка с 
препоръките от външните оценки, 
извършвани през предходните години.

a) оценка на резултатите, които 
допринасят за целите на настоящия 
регламент;

б) оценка на текущите операции по 
финансиране и инвестиране, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност на секторно, държавно и 
регионално равнище, и тяхното 
съответствие с настоящия 
регламент, включително на мерките 
с оглед на риска и тяхното 
въздействие върху финансовата и 
икономическата стабилност на 
партньорите;

в) оценка на допълняемостта и 
добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от 
частния сектор, прогнозните и 
действителните крайни продукти и 
резултатите и въздействието на 
операциите по финансиране и 
инвестиране на обобщена основа, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност, включително въздействието 
върху създаването на достойни 
работни места, изкореняването на 
бедността, както и върху начина, по 
който се работи за отстраняването 
на първопричините за миграцията; 
тази оценка включва анализ на 
обхванатите операции въз основа на 
доказателства и на групирани по пол 
данни, когато е възможно;

г) оценка на съответствието с 
изискванията относно използването 
на Гаранцията за външна дейност и 
достигането на основните 
показатели за резултатите от 
изпълнението, определени за всяко 
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представено предложение;

д) оценка на ефекта на ливъридж, 
постигнат чрез операциите, 
обхванати от ЕФУР+ и Гаранцията 
за външна дейност;

е) размер на финансовите средства, 
прехвърлени на бенефициерите, и 
оценка на операциите по финансиране 
и инвестиране, извършвани от всеки 
допустим контрагент на обобщена 
основа;

ж) оценка на допълняемостта и на 
добавената стойност на операциите 
по финансиране и инвестиране, 
извършвани от допустимите 
контрагенти, и на обобщения риск, 
свързан с тези операции;

з) подробна информация за исканията 
за плащане по Гаранцията за външна 
дейност, за загубите, 
възвращаемостта, събраните суми и 
други получени плащания, както и за 
общата експозиция на риск;

и) финансовите отчети за 
операциите по финансиране и 
инвестиране, обхванати от 
настоящия регламент, които се 
извършват от допустимите 
контрагенти и са одитирани от 
независим външен одитор;

й) оценка на полезните 
взаимодействия и взаимното 
допълване между операциите, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност, и действията в рамките на 
втория и третия стълб на ПВИ, 
основана на относими съществуващи 
доклади, особено по отношение на 
постигнатия напредък в областта на 
доброто управление, включително по 
отношение на борбата с корупцията 
и незаконните финансови потоци, 
зачитането на правата на човека и 
принципите на правовата държава и 
на политиките, съобразени с 
равенството между половете, както 
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и за насърчаването на 
предприемачеството, стопанската 
среда на местно равнище и местните 
финансови пазари;

к) оценка на съответствието на 
операциите по линия на Гаранцията 
от ЕФУР с принципите на 
ефективност на развитието, 
договорени на международно равнище;

л) оценка на възнаграждението за 
гаранциите;

м) оценка на изпълнението на 
разпоредбите относно изключените 
дейности и неоказващите съдействие 
юрисдикции.

Докладът отразява основните 
извлечени поуки и последващите 
действия във връзка с препоръките от
независимите външни оценки, 
извършвани през предходните години.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Междинни преглед и оценка

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междинна оценка на настоящия 
регламент се извършва, след като се 
събере достатъчно информация 
относно неговото прилагане, но не по-
късно от четири години след 
започването на прилагането на 
инструмента.

Не по-късно от 31 декември 2024 г. 
Комисията представя доклад за 
междинния преглед на прилагането на 
настоящия регламент. Докладът 
обхваща периода от 1 януари 2021 г. 
до 30 юни 2024 г. и се съсредоточава 
върху постигането на целите на 
настоящия регламент чрез 
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показатели, измерващи 
постигнатите резултати и 
ефикасността на всички 
инструменти, обхванати от 
настоящия инструмент, 
включително Европейския фонд за 
устойчиво развитие плюс и 
Гаранцията за външна дейност. В 
допълнение към това в този доклад се 
разглеждат добавената стойност, 
обхватът на опростяване, взаимното 
допълване и полезните 
взаимодействия между 
инструментите, обхванати от 
настоящия регламент, запазването 
на значимостта на всички цели и 
приносът на мерките за 
последователна външна дейност на 
Съюза. Той също така съдържа 
информация за ефекта на ливъридж, 
постигнат чрез инвестиционни 
операции, финансирани по линия на 
Европейския фонд за устойчиво 
развитие плюс.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, оценките се 
изготвят въз основа на принципите
на добрата практика на Комитета за 
подпомагане на развитието към 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, като при 
това се цели да се провери дали са 
постигнати целите и да се 
формулират препоръки за 
подобряване на бъдещите действия.

Докладът за междинния преглед, 
посочен в параграф 1, първа алинея, се 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета и се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателни 
предложения за внасяне на 
необходимите изменения в 
настоящия регламент.

Оценките се изготвят и въз основа на 
принципите на добрата практика на 
Комитета за подпомагане на 
развитието към Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
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развитие, като при това се цели да се 
провери дали са постигнати целите и 
да се формулират препоръки за 
подобряване на бъдещите действия.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, комуникация и 
публичност

Прозрачност, комуникация и публично 
оповестяване на информация

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Комисията публикува на своя 
уебпортал информация за операциите 
по финансиране и инвестиране и за 
основните елементи на всички 
споразумения за Гаранция от ЕФУР+, 
включително информация за правния 
статут на допустимите 
контрагенти, очакваните ползи за 
развитието и процедурите за жалби, 
като се взема предвид защитата на 
поверителната информация и на 
търговската информация с 
чувствителен характер.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие със своята 
политика за прозрачност и с 
правилата на Съюза относно 
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защитата на данните и достъпа до 
документи и информация, 
допустимите контрагенти по линия 
на ЕФУР+ по собствена инициатива и 
редовно оповестяват публично на 
своите уебсайтове информация за 
всички обхванати от Гаранцията за 
външна дейност операции по 
финансиране и инвестиране, 
отнасящи се по-специално до начина, 
по който тези операции допринасят 
за изпълнението на целите и 
изискванията на настоящия 
регламент. Когато е възможно, тази 
информация се групира по проекти. 
Тази информация винаги е съобразена 
със защитата на поверителната 
информация и на търговската 
информация с чувствителен 
характер. Допустимите контрагенти 
съобщават публично за подкрепата 
от Съюза в цялата публикувана от 
тях информация относно операциите 
по финансиране и инвестиране, 
обхванати от Гаранцията за външна 
дейност в съответствие с настоящия 
регламент.
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