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КРАТКА ОБОСНОВКА

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) играе важна роля за 
разширяването като основен инструмент за подготовка на страните кандидатки и 
потенциалните кандидатки за процеса на преговори и за пълноправно членство. 
Процесът на разширяване укрепва мира, демокрацията и стабилността в Европа и дава 
възможност на Съюза да бъде в по-добра позиция, за да посрещне глобалните 
предизвикателства. 

ИПП заема в бюджета на ЕС мястото на основен елемент на политиката за външна 
дейност и следва да бъде тясно свързан с другите програми за външна дейност. Освен 
това е необходимо да се осигури съгласуваност с други съответни политики и програми 
на Съюза. 

В ИПП III са включени нови предизвикателства, като миграцията, сигурността, 
опазването на околната среда и изменението на климата, поради което докладчикът 
подкрепя предложението на Европейската комисия за разпределяне на 1,2 пъти повече 
финансови средства за новия ИПП в сравнение с ИПП II в действащата МФР за 
периода 2014 – 2020 г. Докладчикът подчертава значението на стратегическото 
програмиране и на измерването на изпълнението за ИПП III, както и необходимостта от 
повече гъвкавост в отговор на непредвидими предизвикателства и кризи. 

ИПП II допринесе за осъществяването на реформи в основни области, като съдебната 
система, борбата с корупцията, публичната администрация и социалното приобщаване, 
и подкрепи постепенното привеждане в съответствие със законодателството и 
стандартите на ЕС, докато при ИПП III е необходима по-голяма подкрепа за 
поставянето на по-силен акцент върху икономическото развитие и подобрената 
конкурентоспособност и за укрепването на демократичните институции и реформата на 
публичната администрация.

Комисията следва да предприеме подходящи действия, за да ускори усвояването на 
средствата по ИПП, по-специално през първите години, за да предотврати 
натрупването на структурни забавяния по отношение на възлагането и плащанията. 
Цялостната структура на инструментите и административните и финансовите 
процедури следва да бъдат опростени и да се предоставя повече техническа помощ за 
изграждането на капацитет, подготовката на проекти, възлагането и изпълнението.

Докладчикът подчертава значението на съгласуваността и взаимното допълване между 
вътрешните и външните политики на Съюза, както и между самите външни 
инструменти, за осигуряването на полезни взаимодействия и на висока добавена 
стойност от ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да вземе 
предвид следните изменения:
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Изменение 1

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.17 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 

(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.17 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, с цел преодоляване 
на географските и културните 
бариери, развитие на добросъседски 
отношения и постигане на 
помирение. 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 
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областта на цифровите технологии за 
Западните Балкани“.

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“.

__________________ __________________

17 Европейският стълб на социалните 
права бе тържествено обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на Социалната среща на 
върха за справедливи работни места и 
растеж на 17 ноември 2017 г. в 
Гьотеборг.

17 Европейският стълб на социалните 
права беше тържествено обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на Социалната среща на 
върха за справедливи работни места и 
растеж на 17 ноември 2017 г. в 
Гьотеборг.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Засиленото стратегическо и 
оперативно сътрудничество между 
Съюза и бенефициерите, посочени в 
приложение I, в сферата на сигурността 
е от първостепенно значение за 
ефективното и ефикасно справяне със 
заплахите за сигурността и 
терористичните заплахи.

(9) Засиленото стратегическо и 
оперативно сътрудничество между 
Съюза и бенефициерите, посочени в 
приложение I, в сферата на сигурността 
и отбраната е от първостепенно 
значение за ефективното и ефикасно 
справяне със заплахите за сигурността и 
терористичните заплахи.

Изменение 3

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 

(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 
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значението на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 
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.

значението на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 
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 поне 25% от бюджетните 
разходи на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата при 
изпълнението на МФР за периода 
2021 – 2027 г. и за постигането на 
годишната цел от 30% във възможно 
най-кратък срок, но не по-късно от 
2027 г. Очаква се действията по 
програмата да допринесат с 20% от 
общия финансов пакет на програмата за 
цели, свързани с климата. В случай на 
трансгранично замърсяване следва да 
се даде приоритет на разходването на 
средства на ИПП за подготовката и 
изпълнението на проектите, чрез 
които ще се премахне 
трансграничното замърсяване.
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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Действията по линия на този 
инструмент следва да подкрепят 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г. за устойчиво развитие като 
универсална програма, с която ЕС и 
неговите държави членки са изцяло 
ангажирани и която всички 
бенефициери, посочени в приложение I, 

(14) Действията по линия на този 
инструмент следва да подкрепят 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г. за устойчиво развитие като 
универсална програма, с която ЕС и 
неговите държави членки са изцяло 
ангажирани и която всички 
бенефициери, посочени в приложение I, 
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са одобрили. са одобрили. В този контекст следва 
да се отдели специално внимание на 
устойчиви цели за развитие № 1 
„Изкореняване на бедността“, № 5 
„Равенство между половете“, № 7 
„Финансово достъпна и чиста 
енергия“, № 8 „Достоен труд и 
икономически растеж“, № 9 
„Промишленост, иновации и 
инфраструктура“, № 10 „Намаляване 
на неравенствата“, № 11 „Устойчиви 
градове и селища“, № 13 „Борба с 
изменението на климата“ и № 16 
„Мир, справедливост и силни 
институции“.

Изменение 5

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 
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.

(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 
провеждането на редовни консултации. 
Помощта следва да бъде насочена към 
осигуряване на съответствие със 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, уредба на 
принципа на партньорство и 
интегриран подход към 
териториалното развитие. Ролята на 
гражданското общество следва да се 
засили както по отношение на 
програмите, реализирани от държавните 
органи, така и когато гражданското 
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общество се явява пряк бенефициер на 
помощ от Съюза.

Изменение 6

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 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 по-ефективно и 
ефикасно използване на финансовите 
средства за онези, които показват 
ангажираност с реформите посредством 
ефективно прилагане на 
предприсъединителната помощ и 
напредък в изпълнението на критериите 
за членство, като постигат 
положителни промени в своята 
социално-икономическа среда и 
предприемат действия в отговор на 
текущите предизвикателства.

Изменение 7

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 

(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 възможности на тези 
бенефициери. Преходът към непряко 
управление от страна на 
бенефициерите следва да се спира или 
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своите качества в 
предприсъединителния процес.

връща назад, в случай че тези 
възможности се развиват
отрицателно. За подпомагането следва 
да продължат да се използват 
структурите и инструментите, доказали 
своите качества в 
предприсъединителния процес.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 a) Изпълнението следва да бъде 
ускорено и Комисията следва да 
предоставя техническа помощ на 
бенефициерите за установяването на 
надеждна система за финансово 
управление и контрол и изграждането 
на капацитет за подготовка на 
проектите за изпълнение, за 
процедурите за възлагане и 
мониторинг и за прилагането на 
структурните реформи, които ще 
допринесат за постигането на 
целите и резултати от изпълнението 
на ИПП. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективно използване на наличните 
ресурси с оглед оптимизирането на 
въздействието на външната си дейност. 
Това следва да бъде постигнато чрез 
съгласуваност и взаимно допълване 
между инструментите на Съюза за 
външно финансиране, както и чрез 
създаване на полезни взаимодействия с 
други политики и програми на Съюза. 

(20) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективно използване на наличните 
ресурси с оглед на оптимизирането на 
въздействието на външната си дейност, 
като едновременно с това избягва 
двойно насочване и припокриване. 
Това следва да бъде постигнато чрез 
последователност, висока степен на
съгласуваност и взаимно допълване 
между инструментите на Съюза за 
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Това включва, когато е уместно, 
съгласуваност и взаимно допълване с 
макрофинансова помощ.

външно финансиране, както и чрез 
създаване на полезни взаимодействия с 
други политики и външни дейности, 
финансови ресурси и програми на 
Съюза. Това включва, когато е уместно, 
съгласуваност и взаимно допълване с 
макрофинансова помощ.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Външната дейност често се 
осъществява в една изключително 
нестабилна среда, която налага 
непрекъснато и бързо адаптиране към 
променящите се нужди на партньорите 
на Съюза и към глобални 
предизвикателства, като правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, незаконната миграция и 
първопричините за нея. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. С цел да се 
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 
едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 

(26) Външната дейност често се 
осъществява в една изключително 
нестабилна среда, която налага 
непрекъснато и бързо адаптиране към 
променящите се нужди на партньорите 
на Съюза и към глобални 
предизвикателства, като правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността, отбраната и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, незаконната миграция и 
първопричините за нея. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. С цел да се 
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 
едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 
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приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност.

приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност. Следва да бъдат 
разрешени допълнителни форми на 
гъвкавост, като преразпределяне 
между приоритетите, поетапно 
въвеждане на проекти и 
свръхдоговаряне.

Изменение 11

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 
прехода към нисковъглеродна 
икономика и развиване на цифровата 
икономика и общество;

г) укрепване на икономическото и 
социалното развитие и 
конкурентоспособността 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 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, развиване на цифровата 
икономика и общество, подобряване на 
климата за стопанска дейност и 
инвестиции, насърчаване на 
интелигентната специализация, 
развитието на уменията, научните 
изследвания и иновациите и създаване 
на възможности за трудова заетост, 
по-специално за младите хора;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

изпълнението на ИПП III за периода 
2021—2027 г. възлиза на 
13 009 976 EUR по цени от 2018 г. 
(14 663 401 EUR по текущи цени).

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, като 
подготвителни дейности, мониторинг, 
контрол, одит и оценка, включително 
корпоративни системи за 
информационни технологии и всички 
дейности, свързани с подготовката на 
следващата програма за 
предприсъединителна помощ, в 
съответствие с член 20 от [Регламента за 
Инструмента за съседство, развитие и 
международно сътрудничество].

2. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, като 
подготвителни дейности (помощ за 
подготовка и оценка на проекти), 
подкрепа за институционално 
укрепване и изграждане на 
административен капацитет за 
ефективното управление, мониторинг, 
контрол, одит и оценка, включително 
корпоративни системи за 
информационни технологии и всички 
дейности, свързани с подготовката на 
следващата програма за 
предприсъединителна помощ, в 
съответствие с член 20 от [Регламента за 
Инструмента за съседство, развитие и 
международно сътрудничество].

Изменение 14

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 развитие34 за насърчаване 
на интегрираните действия, които могат 

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 развитие34 за насърчаване
на интегрираните действия, които могат 



AD\1169182BG.docx 13/18 PE626.961v02-00

BG

да породят съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
съгласуван начин.

да породят съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
съгласуван начин. В случай на 
трансгранично замърсяване трябва да 
се даде приоритет на разходването на 
средства на ИПП за подготовката и 
изпълнението на проектите, чрез 
които ще се премахне 
трансграничното замърсяване.

__________________ __________________

34

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

34

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите членки 
си сътрудничат при осигуряването на 
съгласуваност и се стремят да избягват 
дублиране между помощта, 
предоставяна по линия на ИПП III, и 
друго подпомагане, предоставяно от 
Съюза, държавите членки и 
Европейската инвестиционна банка, в 
съответствие с установените принципи 
за укрепване на оперативната 
координация в областта на външното 
подпомагане и с цел хармонизиране на 
политиките и процедурите, по-
специално международните принципи 
за ефективност на развитието.35

Координацията се изразява в редовни 
консултации, честа обмяна на 
информация по време на отделните 
етапи на цикъла на подпомагане и 
срещи с широко участие, насочени към 
координиране на помощта, и 
представлява основен етап от процеса 
на програмиране на Съюза и на 
държавите членки.

3. Комисията и държавите членки 
си сътрудничат при осигуряването на 
съгласуваност и се стремят да избягват 
дублиране между помощта, 
предоставяна по линия на ИПП III, и 
друго подпомагане, предоставяно от 
Съюза, държавите членки и 
Европейската инвестиционна банка, в 
съответствие с установените принципи 
за укрепване на оперативната 
координация в областта на външното 
подпомагане и с цел хармонизиране на 
политиките и процедурите, по-
специално международните принципи 
за ефективност на развитието.35

Координацията се изразява в редовни 
консултации, честа обмяна на 
информация по време на отделните 
етапи на цикъла на подпомагане и 
срещи с широко участие, насочени към 
координиране на помощта, и 
представлява основен етап от процеса 
на програмиране на Съюза и на 
държавите членки. Помощта следва да 
бъде насочена към осигуряване на 
съответствие със стратегията на 
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Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, ефективно и 
ефикасно усвояване на финансовите 
средства, уредба на принципа на 
партньорство и интегриран подход 
към териториалното развитие.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, заедно с държавите 
членки, предприема също така 
необходимите стъпки за осигуряване на 
координация и допълване с 
многостранни и регионални 
организации и структури, като 
международни организации и 
финансови институции, агенции и
донори извън Съюза.

4. Комисията, заедно с държавите 
членки, предприема също така 
необходимите стъпки за осигуряване на 
координация и допълване с 
многостранни и регионални 
организации и структури, като 
международни организации и 
финансови институции, агенции, донори 
извън Съюза и участници от 
гражданското общество.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта се насочва и адаптира към 
конкретното положение на 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, като се вземат предвид 
допълнителните усилия, необходими за 
изпълнението на критериите за 
членство, и капацитетът на 
бенефициерите. Помощта е с различен 
обхват и интензивност в зависимост от 
потребностите, ангажимента за реформи 

Помощта се насочва и адаптира към 
конкретното положение на 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, като се вземат предвид 
допълнителните усилия, необходими за 
изпълнението на критериите за 
членство, и капацитетът на 
бенефициерите. Помощта е с различен 
обхват и интензивност в зависимост от 
потребностите, ангажимента за 
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и напредъка по изпълнението на тези 
реформи.

реформи, напредъка по изпълнението на 
тези реформи и постигнатите 
резултати при изпълнението на 
критериите за присъединяване, 
положителните промени в социално-
икономическата среда и 
предприемането на действия в 
отговор на текущите 
предизвикателства.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато програмите за 
трансгранично сътрудничество са 
прекратени в съответствие с член 12 от 
[Регламента за ETC], помощта съгласно 
настоящия регламент за прекратената 
програма, която продължава да бъде на 
разположение сума, може да се използва 
за финансирането на други действия, 
които са допустими съгласно настоящия 
регламент.

4. Когато програмите за 
трансгранично сътрудничество са 
прекратени в съответствие с член 12 от 
[Регламента за ETC], помощта съгласно 
настоящия регламент за прекратената 
програма, която продължава да бъде на 
разположение сума, може да се използва 
за финансирането на други действия, 
които са допустими съгласно настоящия 
регламент. В този случай, ако няма 
действия, които са допустими за 
финансиране през текущата година, е 
възможно бюджетните кредити да 
бъдат пренесени към следващата 
година.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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 

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 
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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.

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; допринасяне за отбраната 
и киберотбраната на бенефициерите, 
посочени в приложение I; укрепване 
на способностите за стратегическа 
комуникация за насърчаване на 
систематичното разкриване на 
дезинформация.
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