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Изменение 81
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите на 
Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на мира, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните причини 
за незаконната миграция и 
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или предизвикани 
от човека бедствия, подпомагането на 
търговската политика, икономическата 
дипломация и икономическото 
сътрудничество, насърчаването на 
цифровите решения и технологии, както 
и засилването на международното 
измерение на политиките на Съюза. При 
отстояването на своите интереси 
Съюзът следва да спазва и насърчава 
принципите на зачитане на високите 
социални и екологични стандарти и на 
зачитане на правовата държава, 

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите на 
Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на мира, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните причини 
за принудителната миграция и 
разселване и подпомагането на 
населението, държавите и регионите, 
които се сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
подпомагането на търговската политика, 
икономическата дипломация и 
икономическото сътрудничество, 
насърчаването на цифровите решения и 
технологии, както и засилването на 
международното измерение на 
политиките на Съюза. При отстояването 
на своите интереси Съюзът следва да 
спазва и насърчава принципите на 
зачитане на високите социални и 
екологични стандарти и на зачитане на 
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международното право и правата на 
човека.

правовата държава, международното 
право и правата на човека.

Or. en

Изменение 82
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; сигурността; 
миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното
разселване на населението. 
Диференцирането и по-голямата 
взаимна ангажираност са основните 
елементи на европейската политика за 
съседство, която отчита различните 
степени на ангажираност и отразява 
интересите на всяка държава по 
отношение на естеството и акцента на 
партньорството ѝ със Съюза.

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; сигурността; 
миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за принудителната
миграция и разселване на населението. 
Диференцирането и по-голямата 
взаимна ангажираност са основните 
елементи на европейската политика за 
съседство, която отчита различните 
степени на ангажираност и отразява 
интересите на всяка държава по 
отношение на естеството и акцента на 
партньорството ѝ със Съюза.

Or. en
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Изменение 83
Хейди Хаутала

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 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.

(28) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата, като се 
насърчава екологичната устойчивост
в съответствие с член 11 от ДЕС и с
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
Обединените нации за устойчиво 
развитие, настоящият регламент следва 
да интегрира действията в областта на 
климата и околната среда в политиките 
на Съюза и да допринесе за постигането 
на общата цел 50% от бюджетните 
разходи на Съюза да са в подкрепа на 
постигане на цели в областта на климата
и околната среда. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 45% от общия му 
финансов пакет да бъдат предоставени 
за цели, свързани с климата и околната 
среда. Това включва цел 10% от общия 
пакет по регламента да бъдат 
заделени за биологичното 
разнообразие. 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. Действията на Съюза 
в тази област следва да спомагат за 
спазването на Парижкото 
споразумение и на конвенциите от 
Рио.

Or. en

Изменение 84
Хейди Хаутала
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
допълнително да се засили 
сътрудничеството с държавите 
партньори, за да бъдат извлечени 
ползите от добре управляваната и 
законна миграция и за да се 
противодейства ефективно на 
незаконната миграция. Това 
сътрудничество следва да допринася за 
осигуряване на достъп до международна 
закрила, за преодоляване на 
първопричините за незаконната 
миграция, за подобряване на 
управлението на границите и за 
продължаване на усилията в борбата 
срещу незаконната миграция, трафика 
на хора и контрабандата на мигранти, 
както и за работата в областта на 
връщането, обратното приемане и 
реинтеграцията, когато е приложимо, 
въз основа на взаимна отчетност и 
пълно спазване на хуманитарните 
задължения и задълженията в областта 
на правата на човека. Поради това
ефективното сътрудничество на третите 
държави със Съюза в тази област следва 
да бъде неразделен елемент от общите 
принципи на настоящия регламент. По-
голямата съгласуваност между 
миграционната политика и политиката 
на сътрудничество за развитие е от 
значение, за да се гарантира, че 
помощта за развитие подпомага 
държавите партньори да управляват по-
ефективно миграцията. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията посредством 
извличане на максимална полза от 
взаимодействията и прилагане на 
необходимия ливъридж.

(29) От съществено значение е 
допълнително да се засили 
сътрудничеството с държавите 
партньори, за да бъдат извлечени 
ползите от добре управляваната и 
законна миграция и за да се 
противодейства ефективно на 
незаконната миграция. Това 
сътрудничество следва да допринася за 
осигуряване на достъп до международна 
закрила, за преодоляване на 
първопричините за незаконната 
миграция, за подобряване на 
управлението на границите и за 
продължаване на усилията в борбата 
срещу принудителната миграция и 
разселване, трафика на хора и 
контрабандата на мигранти, както и за 
работата в областта на връщането, 
обратното приемане и реинтеграцията, 
когато е приложимо, въз основа на 
взаимна отчетност и пълно спазване на 
хуманитарните задължения и 
задълженията в областта на правата на 
човека. Поради това ефективното 
сътрудничество на третите държави със 
Съюза в тази област следва да бъде 
неразделен елемент от общите 
принципи на настоящия регламент. По-
голямата съгласуваност между 
миграционната политика и политиката 
на сътрудничество за развитие е от 
значение, за да се гарантира, че 
помощта за развитие подпомага 
държавите партньори да управляват по-
ефективно миграцията. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията посредством 
извличане на максимална полза от 
взаимодействията и прилагане на 
необходимия ливъридж.

Or. en
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Изменение 85
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията, в допълнение към 
миграционната политика на Съюза. За 
да допринесе за постигането на тази цел 
– и без да се засяга отчитането на 
непредвидени обстоятелства – се 
очаква, че 10% от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
незаконната миграция и 
принудителното разселване и за 
подпомагане на управлението и 
регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент.

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията, в допълнение към 
миграционната политика на Съюза. За 
да допринесе за постигането на тази цел 
– и без да се засяга отчитането на 
непредвидени обстоятелства – се 
очаква, че 10% от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
принудителната миграция и 
разселване и принудителното 
разселване и за подпомагане на 
управлението и регулирането на 
миграцията, включително за защита на 
правата на бежанците и мигрантите в 
рамките на целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 86
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 



PE631.781v01-00 8/25 AM\1170668BG.docx

BG

икономическо и социално развитие и 
насърчаване на 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, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

икономическо и социално развитие и 
насърчаване на 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, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за принудителната миграция и 
разселване, в съответствие с 
приложимите индикативни документи 
за програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

Or. en

Изменение 87
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 
максимално увеличаване на 
допълняемостта на финансирането, до 
преодоляването на неефективността на 
пазара и на неоптималните 
инвестиционни ситуации, до 
осигуряването на иновативни продукти 
и до привличането на финансови 
средства от частния сектор. Участието 
на частния сектор в сътрудничеството 
на Съюза с държавите партньори 
посредством ЕФУР+ следва да доведе 
до измеримо допълнително въздействие 

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 
максимално увеличаване на 
допълняемостта на финансирането, до 
преодоляването на неефективността на 
пазара и на неоптималните 
инвестиционни ситуации, до 
осигуряването на иновативни продукти 
и до привличането на финансови 
средства от частния сектор, за да се 
оптимизира приносът на частното 
финансиране за местното устойчиво 
развитие. Участието на частния сектор 
в сътрудничеството на Съюза с 
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върху развитието без нарушения на 
пазара и следва да бъде икономически 
целесъобразно, основано на взаимна 
отчетност и споделяне на риска и 
разходите. ЕФУР+ следва да 
функционира като инструмент за 
„обслужване на едно гише“ за 
получаване на предложения за 
финансиране от финансови институции 
и от публични или частни инвеститори 
и за предоставяне на широк спектър от 
форми на финансова подкрепа за 
допустими инвестиции.

държавите партньори посредством 
ЕФУР+ следва да доведе до измеримо 
допълнително въздействие върху 
развитието при пълно зачитане на 
околната среда и правата и поминъка 
на местните общности и без 
нарушения на местния пазар и 
нелоялна конкуренция с местните 
стопански субекти. То следва да бъде 
икономически целесъобразно, основано 
на взаимна отчетност и споделяне на 
риска и разходите. ЕФУР+ следва да 
функционира като инструмент за 
„обслужване на едно гише“ за 
получаване на предложения за 
финансиране от финансови институции 
и от публични или частни инвеститори 
и за предоставяне на широк спектър от 
форми на финансова подкрепа за 
допустими инвестиции.

Or. en

Изменение 88
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

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 членове 208 
и 11 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 89
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-малко 92% от разходите 
съгласно настоящия регламент 
отговарят на критериите за официална 
помощ за развитие, установени от 
Комитета за подпомагане на развитието 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

3. Най-малко 97% от разходите 
съгласно настоящия регламент 
отговарят на критериите за официална 
помощ за развитие, установени от 
Комитета за подпомагане на развитието 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

Or. en

Изменение 90
Хейди Хаутала

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) 71 100 милиона евро за 
географските програми:

Or. en

Изменение 91
Хейди Хаутала

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 
35 100 милиона евро,

Or. en
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Изменение 92
Хейди Хаутала

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: 
3 000 милиона евро,

Or. en

Изменение 93
Хейди Хаутала

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: 2 800 милиона евро,

Or. en

Изменение 94
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Стабилност и мир: 1 000
милиона евро,

– Изграждане на мира, 
предотвратяване на конфликти и 
стабилност: 2 000 милиона евро,

Or. en

Изменение 95
Хейди Хаутала
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Глобални предизвикателства: 
3 000 милиона евро,

– Глобални предизвикателства: 
5 800 милиона евро,

Or. en

Изменение 96
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Равенство между половете и 
овластяване на жените: 1 000 
милиона евро,

Or. en

Изменение 97
Хейди Хаутала

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) 6 100 милиона евро за действията 
за бързо реагиране.

Or. en

Изменение 98
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в – тире 1 (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– от които 4 600 милиона евро за 
реакция при кризи, както е посочено в 
член 4, параграф 4, буква а) и 
приложение IV, част 1.

Or. en

Изменение 99
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Индикативно 10% от финансовия 
пакет, посочен в член 4, параграф 2, 
буква а) за допълване на разпределените 
финансови средства за дадена държава, 
посочени в член 12, се разпределят на 
държавите партньори, посочени в 
приложение I, за да се приложи 
основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
демокрацията, правата на човека, 
принципите на правовата държава, 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията, икономическото 
управление и реформите. Напредъкът на 
държавите партньори се оценява 
ежегодно.

1. Индикативно 10% от финансовия 
пакет, посочен в член 4, параграф 2, 
буква а) за допълване на разпределените 
финансови средства за дадена държава, 
посочени в член 12, се разпределят на 
държавите партньори, посочени в 
приложение I, за да се приложи 
основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
демокрацията, правата на човека, 
принципите на правовата държава, 
икономическото управление и 
реформите. Напредъкът на държавите 
партньори се оценява ежегодно.

Or. en

Изменение 100
Хейди Хаутала
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) финансово участие в разходите 
за участието на държавите в програмите 
и действията на Съюза, изпълнявани от 
агенции и органи на Съюза, както и от 
органи или лица, натоварени с 
изпълнението на конкретни действия 
в рамките на общата външна 
политика и политика на сигурност 
съгласно дял V от Договора за 
Европейския съюз;

д) финансово участие в разходите 
за участието на държавите в програмите 
и действията на Съюза, изпълнявани от 
агенции и органи на Съюза;

Or. en

Изменение 101
Хейди Хаутала

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 

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 и 
екологичната устойчивост в държавите 
партньори със специален акцент върху 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на 
последиците от него, изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори, 
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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.

кооперациите и микро-, малките и 
средните предприятия, 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, като се дава 
предпочитание на местните 
стопански субекти; ЕФУР+ не се 
използва като заместител на 
отговорността на правителствата 
за предоставяне на основни 
обществени услуги.

Or. en

Изменение 102
Хейди Хаутала

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.

Or. en

Изменение 103
Хейди Хаутала

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

aa) осигуряват допълняемост от 
финансова гледна точка и по 
отношение на развитието;

Or. en

Изменение 104
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) са съобразени с принципите на 
ефективност на развитието, 
установени в Партньорството от 
Пусан за ефективно сътрудничество 
за развитие и потвърдени отново в 
Найроби през 2016 г., включително 
принципите на ангажираност, 
привеждане в съответствие, 
съсредоточаване върху резултатите, 
прозрачност и взаимна отчетност, 
както и целта за премахване на 
обвързаността на помощта;

Or. en

Изменение 105
Хейди Хаутала

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

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 
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съсредоточени върху рискови области, 
които не могат да привлекат изцяло 
частни инвестиции;

Or. en

Изменение 106
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) се изпълняват при пълно 
зачитане на конвенциите за правата 
на човека, насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, 
ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека, 
конвенциите и стандартите на МОТ, 
Конвенцията на ООН за премахване 
на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените;

Or. en

Изменение 107
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) са съобразени с принципите от 
Маастрихт за извънтериториалните 
задължения на държавите в 
областта на икономическите, 
социалните и културните права и 
Доброволните насоки на 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие относно отговорното 
управление на правото на владение на 
земя, рибарството и горите в 
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контекста на националната 
продоволствена сигурност;

Or. en

Изменение 108
Хейди Хаутала

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, 
се дава предпочитание на 
организациите, които оповестяват 
информация, свързана с критериите 
относно околната среда, социалната 
област и корпоративното управление.

Or. en

Изменение 109
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията прави оценка на 
операциите, подкрепени от Гаранцията 
за външна дейност, като ги съпоставя с 
критериите за допустимост, посочени в 
параграфи 2 и 3, и като използва, 
когато това е възможно, 

8. Комисията прави оценка на 
операциите, подкрепени от Гаранцията 
за външна дейност, като ги съпоставя с 
критериите за допустимост, посочени в 
параграфи 2 и 3. Комисията определя и 
публикува набор от показатели, 
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съществуващите системи за 
измерване на резултатите, с които 
разполагат допустимите 
контрагенти. Комисията ежегодно 
публикува резултата от оценката си на 
всеки инвестиционен прозорец.

които да се използват от 
партньорите по изпълнението за 
подбора на проекти и от 
Европейската комисия за преглед на 
комплексната проверка във връзка с 
подбора на проекти, за да се 
гарантира независима и прозрачна 
оценка на потенциалното и реалното 
използване на гаранцията на ЕС в 
съответствие с критериите, 
посочени в член 27, параграф 2. 
Комисията ежегодно публикува 
резултата от всички инструменти по 
гаранцията и отделни проекти 
съгласно оценката си на всеки 
инвестиционен прозорец.

Or. en

Изменение 110
Хейди Хаутала

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.

Or. en

Изменение 111
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – буква жа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) ясна процедура, която 
Европейската комисия да използва, за 
да прави проверка на качеството на 
комплексната проверка, извършвана 
от партньорите по изпълнението на 
равнището на отделните проекти, 
включително по отношение на 
предварителната оценка на 
въздействието върху правата на 
човека и околната среда, както и за да 
изисква разяснения и корекции от 
партньорите по изпълнението;

Or. en

Изменение 112
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване допустимите 
контрагенти предоставят на Комисията 
всякаква допълнителна информация, 
необходима за изпълнение на 
задълженията на Комисията във връзка 
с настоящия регламент.

7. При поискване допустимите 
контрагенти предоставят на Комисията 
всякаква допълнителна информация, 
необходима за изпълнение на 
задълженията на Комисията във връзка 
с настоящия регламент, по-специално 
по отношение на изпълнението на 
препоръките от предварителната 
оценка на въздействието върху 
правата на човека и околната среда и 
други критерии за подбор, посочени в 
член 27.

Or. en

Изменение 113
Хейди Хаутала
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Предложение за регламент
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a

Нередности и механизъм за правна 
защита

Европейската комисия създава 
централизиран механизъм на ЕС за 
подаване на оплаквания във връзка с 
всички проекти по глава IV от 
настоящия регламент. Този 
механизъм за подаване на оплаквания 
е директно достъпен за 
заинтересованите страни, засегнати 
от операциите на ЕФУР, както и за 
заинтересованите страни, които са 
недоволни от начина, по който 
оплакванията им се разглеждат от 
механизмите за подаване на 
оплаквания на партньорите. 
Комисията и делегациите на 
Европейския съюз публикуват на 
своите уебсайтове и чрез свързани с 
проектите документи пряка 
препратка към механизмите за 
подаване на оплаквания на 
съответните партньори, които са 
сключили споразумения с Комисията, 
както и към централизирания 
механизъм на ЕС за подаване на 
оплаквания.

Or. en

Изменение 114
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пакетът за географските програми, 
посочен член 6, параграф 2, буква а), 

Пакетът за географските програми, 
посочен член 6, параграф 2, буква а),
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може да се използва за принос към 
капиталовата наличност на европейски 
и други финансови институции за 
развитие.

може да се използва за принос към 
капиталовата наличност на европейски 
финансови институции за развитие.

Or. en

Изменение 115
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията публикува на своя 
уебпортал информация за операциите 
по финансиране и инвестиране, 
включително по отделни проекти, 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 
подаване и разглеждане на жалби, 
като се взема предвид защитата на 
поверителната информация и на 
търговската информация с 
чувствителен характер.

Or. en

Изменение 116
Хейди Хаутала

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие със своята 
политика за прозрачност и с 
правилата на Съюза относно 
защитата на данните и достъпа до 
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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. 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.

Or. en

Изменение 117
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите на ЕФУР+, които могат да 
бъдат подкрепени чрез Гаранцията за 
външна дейност, са насочени по-
специално към следните приоритетни
области:

Операциите на ЕФУР+, които могат да 
бъдат подкрепени чрез Гаранцията за 
външна дейност, са насочени по-
специално към приоритетните
области, посочени в параграф 1, като 
изключват операциите по 
финансиране и инвестиране, посочени 
в параграф 1а:

1. допустими са операциите, които:
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Or. en

Изменение 118
Хейди Хаутала

Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. недопустими са операциите, 
които:

a) са свързани с военния сектор или 
сектора на сигурността,

б) подкрепят развитието на ядрената 
енергетика,

в) насърчават изкопаемите горива и 
генериращи въглерод инсталации,

г) са свързани със значителни външни 
разходи за околна среда,

д) насърчават използването на 
генетично модифицирани семена,

е) насърчават широкомащабно 
промишлено монокултурно земеделие,

ж) са свързани с мегаязовири,

з) са в сектори или проекти, за които 
има риск да подкопаят правата на 
човека в партньорските държави, 
като например заграбване на земя и 
насилствено разселване на 
населението. Партньорите по 
изпълнението извършват обществено 
достъпна предварителна оценка на 
въздействието върху правата на 
човека и околната среда, за да 
установят тези рискове, като 
надлежно отчитат принципа на 
свободно и информирано 
предварително съгласие на 
засегнатите общности.

Or. en
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