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Изменение 387
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз,
и по-специално член 209, член 212 и 
член 322, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и по-специално членове 208, 209, 212 и 
член 322, параграф 1 от него,

Or. en

Изменение 388
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В съответствие с член 3.5 от 
Договора за Европейския съюз в 
отношенията си с останалата част 
от света Съюзът утвърждава и 
насърчава своите ценности и 
интереси и допринася за защитата 
на своите граждани. Той следва да 
допринася за мира, сигурността, 
устойчивото развитие на планетата, 
солидарността и взаимното 
уважение между народите, 
свободната и справедлива търговия, 
премахването на бедността и 
защитата на правата на човека и в 
частност тези на детето, както и за 
стриктното спазване и развитието 
на международното право, и по-
специално зачитането на 
принципите на Устава на 
Организацията на обединените 
нации.

Or. en
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Изменение 389
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение -1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз 
дейността на Съюза на 
международната сцена се ръководи 
от основополагащите принципи за 
неговото създаване, развитие и 
разширяване, които той цели да 
насърчава в останалата част от 
света: демокрацията, правовата 
държава, универсалността и 
неделимостта на правата на човека и 
на основните свободи, зачитането на 
човешкото достойнство, принципите 
на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и на 
международното право. Съюзът 
следва да следи за съгласуваността 
между различните области на 
външната си дейност, както и между 
тези области и другите си политики. 
Съюзът следва да допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области 
на международните отношения. 
Широкият кръг от действия, за 
които настоящият регламент 
предоставя възможност, следва да 
допринесе за постигането на целите, 
определени в този член на Договора.

Or. en

Изменение 390
Юдит Саргентини, Мишел Раймон



AM\1172161BG.docx 5/192 PE632.090v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение -1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В съответствие с член 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда трябва да 
бъдат включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
дейностите на Съюза, по-специално 
за да се насърчи устойчивото 
развитие.

Or. en

Изменение 391
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение -1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) В съответствие с член 8.1 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следва да развива привилегировани 
отношения със съседните страни с 
оглед установяване на пространство 
на просперитет и добросъседство, 
основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството.

Or. en

Изменение 392
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение -1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(-1г) Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие, приета през 
2015 г. от всички държави – членки на 
ООН, предоставя споделен подробен 
план за мир и просперитет за 
народите и планетата сега и в 
бъдеще. 17-те цели за устойчиво 
развитие са потвърждение, че 
прекратяването на бедността –
първата цел за устойчиво развитие –
и на другите лишения трябва да върви 
ръка за ръка със стратегии за 
подобряване на здравеопазването и 
образованието, намаляване на 
неравенството и стимулиране на 
икономическия растеж, като 
едновременно с всичко това се води 
борба срещу изменението на климата 
и се работи за опазването на нашите 
океани и гори.

Or. en

Изменение 393
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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) Целта на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се предостави 
финансовата рамка с цел да се 
подпомогне утвърждаването и 
насърчаването на ценностите и 
интересите на Съюза в световен мащаб в 
съответствие с целите и принципите 
на външната дейност на Съюза, 
определени в член 3, параграф 5 и 
членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз, включително 
зачитането на основните права и 
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принципи, както и защитата и 
насърчаването на правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава.

Or. en

Изменение 394
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за изкореняването на 
бедността, за борбата с 
неравенството във всичките му 
форми, както и 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, както и в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 395
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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. Следва да се 
отбележи, че във вътрешната си 
политика, която Европейският съюз 
провежда, той редовно се проваля в 
желанието си да утвърди 
ценностите на международно 
равнище.

Or. fr

Изменение 396
Лола Санчес Калдентей, Гийом Балас, Сабине Льозинг, Рикарду Серан Сантуш, 
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждава и 
насърчава устойчивото развитие, 
защитата на околната среда и 
биологичното разнообразие, борбата с 
изменението на климата, 
изкореняването на бедността и 
премахването на неравенството като 
част от ценностите и интересите на 
Съюза в световен мащаб, за да се 



AM\1172161BG.docx 9/192 PE632.090v01-00

BG

преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8, 21 и 208 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 397
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за изкореняването на 
бедността и за борбата с 
неравенството, както и 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.

Or. en

Изменение 398
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата (1) Общата цел на програмата
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„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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.

„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за изкореняването на 
бедността, за борбата с 
неравенството във всичките му 
форми, както и 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.

Or. en

Изменение 399
Дору-Клаудиан Фрунзулика

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за изкореняването на 
бедността, за борбата с 
неравенството във всичките му 
форми, както и 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.
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Or. en

Изменение 400
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде 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 програмата
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждават и 
насърчават ценностите, принципите и
основните интереси 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.

Or. en

Изменение 401
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си 
дейност, както и между тези области и 
другите си политики, и допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения. Широкият 
кръг от действия, за които настоящият 
регламент предоставя възможност, 

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз
дейността на Съюза на 
международната сцена се ръководи 
от основополагащите принципи за 
неговото създаване, развитие и 
разширяване, които той цели да 
насърчава в останалата част от
света: демокрацията, правовата 
държава, универсалността и 
неделимостта на правата на човека и 
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следва да допринесе за постигането на 
целите, определени в този член на 
Договора.

на основните свободи, зачитането на 
човешкото достойнство, принципите 
на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и на 
международното право. Съюзът следи 
за съгласуваността между различните 
области на външната си дейност, както 
и между тези области и другите си 
политики, и допринася за осигуряването 
на висока степен на сътрудничество във 
всички области на международните 
отношения. Широкият кръг от действия, 
за които настоящият регламент 
предоставя възможност, следва да 
допринесе за постигането на целите, 
определени в този член на Договора.

Or. en

Изменение 402
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си
дейност, както и между тези области 
и другите си политики, и допринася 
за осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения.
Широкият кръг от действия, за 
които настоящият регламент 
предоставя възможност, следва да 
допринесе за постигането на целите, 
определени в този член на Договора.

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз между 
различните цели и политики на 
външната дейност на ЕС и другите му 
политики съществува 
последователност и съгласуваност. 
Допълването с другите инструменти 
за външно финансиране, по-специално 
с Инструмента за 
предприсъединителна помощ 
(ИПП ІІІ), следва да се гарантира 
посредством висока степен на 
координация. В настоящия регламент 
следва да се определят целите и да се 
предостави възможност за действия 
за осъществяване на основана на 
правилата и ценностите външна 
политика на ЕС, както и за висока 
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степен на сътрудничество във всички 
области на международните отношения.

Or. en

Изменение 403
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си 
дейност, както и между тези области и 
другите си политики, и допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения. Широкият 
кръг от действия, за които настоящият 
регламент предоставя възможност, 
следва да допринесе за постигането на 
целите, определени в този член на 
Договора.

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си 
дейност, както и между тези области и 
другите си политики, и допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения, 
включително в неговото културно 
измерение. Широкият кръг от действия, 
за които настоящият регламент 
предоставя възможност, следва да 
допринесе за постигането на целите, 
определени в този член на Договора.

Or. en

Изменение 404
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Правата на човека са един от 
основните принципи на външната 
дейност на ЕС. Този инструмент, 
наред с останалите, следва да 
определя целите за насърчаване и 
защита на правата на човека, 
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демокрацията, принципите на 
правовата държава, основните 
свободи, зачитането на човешкото 
достойнство, равенството и 
солидарността, спазването на 
принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации 
и на международното право, като 
също така същевременно се 
интегрират принципите на правата 
на човека във всички други действия, 
предвидени и предприети 
посредством настоящия регламент.

Or. en

Изменение 405
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 8 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
развива привилегировани отношения 
със съседните държави с оглед 
установяване на пространство на 
просперитет и добросъседство, 
основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфът не се заличава, а се премества по-нагоре.

Изменение 406
Дору-Клаудиан Фрунзулика
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 8 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
развива привилегировани отношения 
със съседните държави с оглед 
установяване на пространство на 
просперитет и добросъседство, 
основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

(3) В съответствие с член 8 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
развива привилегировани отношения 
със съседните държави с оглед
премахване на неравенствата, 
включително неравенството между 
половете, и установяване на 
пространство на просперитет и 
добросъседство, основано на 
ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 407
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 8 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът
развива привилегировани отношения 
със съседните държави с оглед 
установяване на пространство на 
просперитет и добросъседство, 
основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

(3) В съответствие с член 8 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът
поддържа привилегировани отношения 
със съседните държави с оглед 
установяване на пространство на 
просперитет, зачитане на правата и
принципите и добросъседство, 
основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

Or. en
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Изменение 408
Дору-Клаудиан Фрунзулика

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността и следва да допълва и 
укрепва политиките за 
сътрудничество за развитие на 
държавите членки. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

Or. en

Изменение 409
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
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като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо, 
социално, културно и образователно
отношение и в областта на опазването 
на околната среда в развиващите се 
държави, с основна цел изкореняване на 
бедността, както е посочено в член 21, 
параграф 2, буква г) от Договора за 
Европейския съюз, както и за опазване 
на траен мир, предотвратяване на 
конфликти и укрепване на 
международната сигурност, както е 
посочено в член 21, параграф 2 буква в) 
от ДЕС.

Or. en

Изменение 410
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността – цел, която към момента 
продължава да е абсолютно 
непостижима. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
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от Договора за Европейския съюз. изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 411
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Бедността включва всички 
области, в които хората от 
отделните полове са онеправдани и 
считани за недееспособни в 
различните общества и в местен 
контекст. Основните измерения на 
бедността включват 
икономическите, човешките, 
политическите и социално-
културните възможности, както и 
възможността за защита. 
Бедността се отнася до 
възможностите за хората, като 
например потреблението и 
продоволствената сигурност, 
здравеопазването, образованието, 
правата, възможността да бъдат 
чути, сигурността на хората, по-
специално на бедните, както 
достойнството на личността и 
достойния труд. Поради това 
борбата с бедността ще бъде успешна 
единствено ако се отдава еднакво 
значение на инвестирането в хората 
(на първо място в областта на 
здравеопазването и образованието, 
както и в борбата срещу ХИВ/СПИН, 
опазването на природните ресурси 
(като горите, водите, морските 
ресурси и почвата) с цел защита на 
селските райони, както и на 
инвестирането в създаване на 
благосъстояние (с акцент върху 
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въпроси като предприемачество, 
създаване на работни места, достъп 
до кредити, права върху 
собствеността и инфраструктура). 
Оправомощаването на жените е от 
ключово значение за развитието във 
всички области и равенството между 
половете следва да е основна част на 
всички стратегии на политиките.

Or. en

Изменение 412
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 
на политиката за развитие, както се 
изисква съгласно член 208 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Съюзът следва да взема предвид 
целите на сътрудничеството за развитие 
в политиките, които е вероятно да 
засегнат развиващите се държави, което 
ще бъде основен елемент на стратегията 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие, определени в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие (наричана 
по-долу „Програмата до 2030 г.“), 
приета от Обеднените нации през 
септември 2015 г.45 Осигуряването на 
съгласуваност на политиката за 
устойчиво развитие, предвидено в 
Програмата до 2030 г., изисква да се 
отчита въздействието на всички 
политики върху устойчивото развитие 
на всички равнища – национално, в 
рамките на Съюза, в други държави и на 
световно равнище.

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 
на политиката за развитие, както се 
изисква съгласно член 208 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Съюзът следва да взема предвид 
целите на сътрудничеството за развитие 
в политиките, които е вероятно да 
засегнат развиващите се държави, което 
ще бъде основен елемент на стратегията 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие, определени в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие (наричана 
по-долу „Програмата до 2030 г.“), 
приета от Обеднените нации през 
септември 2015 г.45 Осигуряването на 
съгласуваност на политиката за 
устойчиво развитие, предвидено в 
Програмата до 2030 г., изисква да се 
отчита въздействието на всички 
политики върху устойчивото развитие 
на всички равнища – национално, в 
рамките на Съюза, в други държави и на 
световно равнище. Съюзът следва 
също така да вземе предвид 
въздействието на всички политики 
върху динамиката на конфликтите, 
като се насърчава чувствителен към 
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аспектите на пола подход, основан на 
подробен анализ на конфликтите при 
всички действия и програми съгласно 
настоящия регламент, с цел да се 
избегне отрицателното въздействие 
и да се постигнат максимални 
положителни резултати.

_________________ _________________

45 „Да преобразим света: Програма до 
2030 г. за устойчиво развитие“, приета 
на срещата на високо равнище на ООН 
по въпросите на устойчивото развитие 
на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

45 „Да преобразим света: Програма до 
2030 г. за устойчиво развитие“, приета
на срещата на високо равнище на ООН 
по въпросите на устойчивото развитие 
на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

Or. en

Изменение 413
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Съюзът е силно ангажиран с 
равенството между половете като 
право на човека, въпрос на социална 
справедливост и основна ценност на 
външната политика на Съюза. Член 8 
от ДФЕС определя принципа на 
интегриране на равенството между 
половете във всички дейности на ЕС. 
Правилното прилагане на 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете изисква 
разпределянето на адекватни ресурси 
и прозрачност в бюджетните редове, 
предназначени за насърчаване на 
равенството между половете и за 
борба срещу дискриминацията въз 
основа на пола.

Or. en
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Изменение 414
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г.,
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и
Програмата за действие от Адис
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на 
глобалните предизвикателства и 
тенденциите във връзка с 
устойчивото развитие. С целите за 
устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 
2030 г. представлява преобразуваща 
рамка за изкореняване на бедността и 
постигане на устойчиво развитие в 
световен мащаб. Тя е универсална по 
обхват, като предоставя всеобхватна 
споделена рамка за действие, която се 
прилага за Съюза, за неговите 
държави членки и за неговите 
партньори. Тя установява баланс 
между икономическите, социалните 
и екологичните измерения на 
устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на 
Съюза. При действията, 
предприемани съгласно настоящия 
регламент, следва да се обръща 
специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила и 
ценности световен ред с 
многостранното сътрудничество като 
негов ключов принцип и Обединените 
нации в неговата основа. За тази цел 
политическата рамка на настоящия 
регламент следва да се основава както 
на европейските, така и на 
международните споразумения, 
включително Програмата до 2030 г., 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, Програмата 
за действие от Адис Абеба, Глобалната 
стратегия за външната политика и 
политиката на сигурност на 
Европейския съюз и новия Европейски 
консенсус за развитие.
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устойчиво развитие и на 
интегрираните действия, които 
могат да създадат съпътстващи 
ползи и да изпълнят многостранните 
цели по последователен начин.

_________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис 
Абеба на Третата международна 
конференция за финансиране на 
развитието“, приета на 16 юни 
2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 
(A/RES/69/313).

Or. en

Изменение 415
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб, както и за насърчаване на 
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предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на интегрираните 
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

мирни, справедливи и приобщаващи 
общества. Тя е универсална по обхват, 
като предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен и помощта да стигне 
първо до най-нуждаещите се. 
Изпълнението на Програмата до 2030 г. 
ще бъде тясно координирано с други 
съответни международни ангажименти 
на Съюза. При действията, 
предприемани съгласно настоящия 
регламент, следва да се обръща 
специално внимание на взаимовръзките 
между целите за устойчиво развитие и 
на интегрираните действия, които могат 
да създадат съпътстващи ползи и да 
изпълнят многостранните цели по 
последователен начин, без да се 
подкопава постигането на други цели.

_________________ _________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313).

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313).

Or. en

Изменение 416
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис Абеба58

, представлява отговор от 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г.
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на интегрираните 
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговор от 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, определящи
следва да бъдат принципите и
целите, залегнали в споменатите по-
горе споразумения и да се обръща 
специално внимание на взаимовръзките 
между целите за устойчиво развитие и 
на интегрираните действия, които могат 
да създадат съпътстващи ползи и да 
изпълнят многостранните цели по 
последователен начин.

_________________ _________________
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57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313)

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313)

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се акцентира повече върху значението на международните 
споразумения в областта на устойчивото развитие.

Изменение 417
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение57

относно изменението на климата и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. С целите за устойчиво развитие, 
залегнали в нейната основа, Програмата 
до 2030 г. представлява преобразуваща 
рамка за изкореняване на бедността и 

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество и суверенитета на 
нациите като негови ключови 
принципи и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение57

относно изменението на климата и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. С целите за устойчиво развитие, 
залегнали в нейната основа, Програмата 
до 2030 г. представлява преобразуваща 
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постигане на устойчиво развитие в 
световен мащаб. Тя е универсална по 
обхват, като предоставя всеобхватна 
споделена рамка за действие, която се 
прилага за Съюза, за неговите държави 
членки и за неговите партньори. Тя 
установява баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие, като отчита съществените 
взаимовръзки между нейните цели и 
подцели. Целта на Програмата до 
2030 г. е никой да не бъде изоставен. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на интегрираните 
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

рамка за изкореняване на бедността и 
постигане на устойчиво развитие в 
световен мащаб. Тя е универсална по 
обхват, като предоставя всеобхватна 
споделена рамка за действие, която се 
прилага за Съюза, за неговите държави 
членки и за неговите партньори. Тя 
установява баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие, като отчита съществените 
взаимовръзки между нейните цели и 
подцели. Целта на Програмата до 
2030 г. е никой да не бъде изоставен. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на интегрираните 
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

_________________ _________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313).

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
(A/RES/69/313).

Or. fr

Изменение 418
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
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световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза.
При действията, предприемани 
съгласно настоящия регламент, следва 
да се обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на 
интегрираните действия, които могат 
да създадат съпътстващи ползи и да 
изпълнят многостранните цели по 
последователен начин.

световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните, културните, 
образователните и екологичните 
измерения на устойчивото развитие, 
като отчита съществените взаимовръзки 
между нейните цели и подцели. Целта 
на Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
Действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да
допринасят за постигане на целите за 
устойчиво развитие и за интегрирани
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

_________________ _________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г.
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(A/RES/69/313). (A/RES/69/313).

Or. en

Изменение 419
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Програмата до 2030 г., заедно с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата1a и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба2a, представлява отговорът на 
международната общност на 
глобалните предизвикателства и 
тенденциите във връзка с 
устойчивото развитие. С целите за 
устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 
2030 г. представлява преобразуваща 
рамка за изкореняване на бедността и 
постигане на устойчиво развитие в 
световен мащаб. Тя е универсална по 
обхват, като предоставя всеобхватна 
споделена рамка за действие, която се 
прилага за Съюза, за неговите 
държави членки и за неговите 
партньори. Тя установява баланс 
между икономическите, социалните 
и екологичните измерения на 
устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на 
Съюза. В поставените цели и при 
действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
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устойчиво развитие и на 
интегрираните действия, които 
могат да създадат съпътстващи 
ползи и да изпълнят многостранните 
цели по последователен начин.

_________________

1a Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

2a „Програма за действие от Адис 
Абеба на Третата международна 
конференция за финансиране на 
развитието“, приета на 16 юни 2015 
г. и одобрена от Общото събрание на 
ООН на 27 юли 2015 г. (A/RES/69/313).

Or. en

Изменение 420
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Като има предвид, че
държавите от Африка на юг от 
Сахара се състоят предимно от 
юноши и млади хора и че в 
правомощията на всяка държава е да 
взема решения за своята демографска 
политика, динамиката на 
демографията трябва да бъде 
разглеждана глобално, за да се 
гарантират на настоящите и 
бъдещите поколения по устойчив 
начин средствата за осъществяване 
на техния пълен потенциал.

Or. fr

Изменение 421
Юдит Саргентини, Мишел Раймон
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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, 
международното право и правата на 
човека.

(8) Програмата до 2030 г. на 
Обединените нации, Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, Европейският консенсус 
за развитие, Програмата за действие 
от Адис Абеба и Глобалната стратегия 
за външната политика и политиката на
сигурност на Европейския съюз
(„Глобалната стратегия“)59 са част от
рамката за прилагането на настоящия 
регламент. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно
значение. Действията му следва да 
подкрепят основните интереси, 
принципите и ценностите на Съюза във 
всичките им аспекти, включително
насърчаването на демокрацията и 
правата на човека, запазването и 
изграждането на мира, 
предотвратяването на конфликти,
гарантирането на ядрената 
сигурност, засилването на 
международната сигурност,
премахването на основните причини за
принудителната миграция и
разселване и подпомагането на 
населението, държавите и регионите, 
които се сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия,
оказването на принос към условията 
за създаване на международна правна 
рамка за защита на разселени поради 
изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда лица, подпомагането 
на борбата с изменението на 
климата, справедливата и екологично 
устойчива търговската политика в 
съответствие с правата на човека, 
икономическата дипломация и 
икономическото сътрудничество, както 
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и засилването на международното 
измерение на политиките на Съюза. При 
отстояването на своите основни
интереси, принципи и ценности
Съюзът следва да спазва и насърчава 
принципите на зачитане на високите 
социални, трудови и екологични 
стандарти и на зачитане на правовата 
държава, международното право и 
правата на човека. Ангажиментът за 
спазване, насърчаване и защита на 
правата на човека и демократичните 
принципи е основен елемент на 
договорните отношения на Съюза с 
трети държави.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. en

Изменение 422
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

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 

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от
политическата рамка за 
сътрудничество за развитие на ЕС,
установена в Договора от Лисабон, 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение 
относно изменението на климата. То 
следва също така 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 
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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, международното 
право и правата на човека.

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 приноса за 
изкореняването на бедността, 
борбата с неравенството във 
всичките му форми, по-специално 
неравенството между половете,
запазването на мира, предотвратяването 
на конфликти, засилването на 
международната сигурност, борбата с 
основните причини за незаконната 
миграция и принудителното 
разселване и подпомагането на 
населението, държавите и регионите, 
които се сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
подпомагането на справедлива 
търговска политика в съответствие с 
правата на човека и равенството 
между половете, 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 
високите социални и екологични 
стандарти, принципите на правовата 
държава, международното право и 
правата на човека.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.
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Изменение 423
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

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 

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се основава на 
политическата рамка за 
сътрудничество за развитие на ЕС, 
установена в Договора от Лисабон, 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение 
относно изменението на климата. То 
следва също така 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 приноса му за 
изкореняването на бедността, 
борбата с неравенството във 
всичките му форми, запазването на 
мира, предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните причини 
за принудителното разселване и 
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
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спазва и насърчава принципите на 
зачитане на високите социални и 
екологични стандарти и на зачитане на
правовата държава, международното 
право и правата на човека.

сблъскват с природни или предизвикани 
от човека бедствия, подпомагането на
справедлива и устойчива търговска
политика в съответствие с правата 
на човека и равенството между 
половете, икономическата дипломация 
и икономическото сътрудничество, 
насърчаването на цифровите решения и
приобщаващите технологии, както и 
засилването на международното 
измерение на политиките на Съюза. При 
отстояването на своите интереси 
Съюзът следва да спазва и насърчава 
високите социални и екологични 
стандарти, принципите на правовата 
държава, международното право и 
правата на човека.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. en

Изменение 424
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

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 

(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 
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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, 
международното право и правата на 
човека.

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 траен мир, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните причини 
за незаконната миграция и
разселването на населението и
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или предизвикани 
от човека бедствия, насърчаването на 
приобщаващо и равноправно 
качествено образование като 
инструмент за развитие и 
изкореняване на бедността,
подпомагането на търговската политика, 
икономическата и културната
дипломация и икономическото 
сътрудничество, насърчаването на
иновациите в цифровите решения и 
технологии, опазването на 
културното наследство, по-специално 
в засегнатите от конфликти зони,
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, 
международното право и правата на 
човека.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. en
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Изменение 425
Марите Схаке

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 

(8) Установените съгласно
настоящия регламент цели следва, 
наред с останалите, да се основават 
на 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 и неговите партньори ще 
насърчават принципите на зачитане на 
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зачитане на правовата държава, 
международното право и правата на 
човека.

високите социални и екологични 
стандарти и на зачитане на правовата 
държава, международното право и 
правата на човека.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. en

Изменение 426
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

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 

(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 



PE632.090v01-00 38/192 AM\1172161BG.docx

BG

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, 
международното право и правата на 
човека.

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, 
международното право и правата на 
човека. В съответствие с 
разбирането си за своята външна 
дейност, Европейският съюз трябва 
да зачита суверенитета на 
държавите.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. fr

Изменение 427
Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Ребека Хармс, Чарлз Танък, Лайма Люция 
Андрикене, Клеър Муди

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 

(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 
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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, 
международното право и правата на 
човека.

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,
гарантирането на ядрената 
сигурност, 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, международното 
право и правата на човека.

_________________ _________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, юни 
2016 г.

Or. en

Изменение 428
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Лола Санчес Калдентей, Гийом Балас, Сабине Льозинг, Рикарду Серан Сантуш, 
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен и укрепването на 
устойчивостта са залегнали в 
сърцевината на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие.

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, защитата на околната 
среда и биологичното разнообразие, 
борбата с изменението на климата,
стремежът никой да не бъде изоставен и 
укрепването на устойчивостта са 
залегнали в сърцевината на политиката 
на ЕС за сътрудничество за развитие.

_________________ _________________

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

Or. en

Изменение 429
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен и укрепването на 
устойчивостта са залегнали в 
сърцевината на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие.

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, защитата на околната 
среда и борбата с изменението на 
климата, стремежът никой да не бъде 
изоставен и укрепването на 
устойчивостта са залегнали в 
сърцевината на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие.

_________________ _________________

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

Or. en

Изменение 430
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
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Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен и укрепването на 
устойчивостта са залегнали в 
сърцевината на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие.

Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен, защитата на 
околната среда, борбата с 
изменението на климата и 
укрепването на устойчивостта са 
залегнали в сърцевината на политиката 
на ЕС за сътрудничество за развитие.

_________________ _________________

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

Or. en

Изменение 431
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен и укрепването на 
устойчивостта са залегнали в 
сърцевината на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие.

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, стремежът никой да не 
бъде изоставен и укрепването на 
устойчивостта трябва да бъдат 
разглеждани като основа за 
изпълнението на регламента.
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_________________ _________________

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

60„Новият европейски консенсус за 
развитие – нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

Or. it

Обосновка

Консенсусът трябва да се разглежда като крайъгълен камък на действията на Съюза 
в областта на развитието.

Изменение 432
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се приложи новата 
международна рамка, установена с
Програмата до 2030 г., Глобалната 
стратегия и Консенсуса, настоящият 
регламент следва да има за цел да
повиши съгласуваността на външната 
дейност на Съюза и да осигури нейната 
ефективност посредством 
съсредоточаване на усилията му чрез 
един рационализиран инструмент за 
подобряване на изпълнението на 
различните политики за външна 
дейност.

(10) Програмата до 2030 г., 
Глобалната стратегия и Консенсусът 
заедно представляват политическата 
рамка на настоящия регламент, 
чиято цел е да се повиши 
съгласуваността, последователността 
и ефективността на външната 
дейност на Съюза посредством 
съсредоточаване на усилията му чрез 
един рационализиран инструмент за 
подобряване на изпълнението на 
различните политики за външна 
дейност, като същевременно винаги се 
вземат под внимание ценностите на 
ЕС и основан на правата подход във 
външните отношения.

Or. en
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Изменение 433
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се приложи новата 
международна рамка, установена с 
Програмата до 2030 г., Глобалната 
стратегия и Консенсуса, настоящият 
регламент следва да има за цел да 
повиши съгласуваността на външната 
дейност на Съюза и да осигури нейната 
ефективност посредством 
съсредоточаване на усилията му чрез 
един рационализиран инструмент за 
подобряване на изпълнението на 
различните политики за външна 
дейност.

(10) За да се приложи новата 
международна рамка, установена с 
Програмата до 2030 г., допълнена от
Глобалната стратегия на ЕС и 
Консенсуса, настоящият регламент 
следва да има за цел да повиши 
съгласуваността на външната дейност 
на Съюза и да осигури нейната 
ефективност посредством 
съсредоточаване на усилията му чрез 
един рационализиран инструмент за 
подобряване на изпълнението на 
различните политики за външна 
дейност.

Or. en

Изменение 434
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Установените в 
политическата рамка цели на 
политиката следва да се включат в 
географски и тематични програмни 
рамки, които предстои да бъдат 
създадени с делегиран акт. Тази рамка 
следва да гарантира съответствие 
между различните програмни 
документи на национално, 
многонационално, регионално и 
трансрегионално равнище. 
Държавните и тематичните 
стратегии следва да съдържат ясни и 
измерими цели за отделните области 
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на политиката, отделните 
бенефициери или отделните региони. 
Тези цели следва да се изпълняват 
чрез мерки и действия. Всяка цел 
следва да бъде придружена от един 
или повече показатели за 
резултатите с цел редовното 
измерване на напредъка.

Or. en

Изменение 435
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 
който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 
реагиране.

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 
който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 
реагиране при надлежно отчитане на 
установените в настоящия 
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регламент принципи на отчетност, 
прозрачност, съгласуваност, 
последователност и допълняемост.

_________________ _________________

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

Or. en

Изменение 436
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 
който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран, превантивен и по-
дългосрочен подход, който действа по-
ефективно по отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 
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реагиране. реагиране.

_________________ _________________

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

Or. en

Изменение 437
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Сесил Кашету Киенге

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 
който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 
реагиране.

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015 – 2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 
който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието, включително чрез 
действия за бързо реагиране.
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_________________ _________________

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г.
(A/RES/69/283).

Or. en

Изменение 438
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност. Следва да се 
отбележи, че ефективността на 
помощта за развитие е толкова по-
голяма, когато се предоставя от 
субект, който има здрави културни 
връзки със съответната държава; 
ето защо държавите членки са в 
състояние да провеждат по-
ефективни целенасочени действия 
отколкото Европейския съюз поради 
историческите и културните връзки, 
който поддържат с много от 
развиващите се държави.

Or. fr
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Изменение 439
Дору-Клаудиан Фрунзулика

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, привеждане 
в съответствие, хармонизиране,
приобщаващи партньорства за развитие, 
както и прозрачност и отчетност.

Or. en

Изменение 440
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Ели Шлайн, Сесил Кашету 
Киенге

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се 
прилагат принципите за ефективност 

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, в контекста на 
официалната си помощ за развитие
Съюзът следва да прилага принципите 
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на развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

за ефективност на развитието за всички 
начини и форми на предоставяне на 
помощ, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

Or. en

Изменение 441
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави,
привеждане в съответствие, 
хармонизиране, акцент върху 
резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и
взаимна прозрачност и отчетност.

Or. en

Изменение 442
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави, 
акцент върху резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

(12) В съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
относно ефективността на развитието, 
приети в Пусан през 2011 г., подновени 
на форума на високо равнище в 
Найроби през 2016 г. и припомнени в 
Консенсуса, при сътрудничеството за 
развитие на Съюза следва да се прилагат 
принципите за ефективност на 
развитието, а именно поемане на 
отговорност за приоритетите за 
развитие от развиващите се държави,
привеждане в съответствие, 
хармонизиране, акцент върху 
резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, както и 
прозрачност и отчетност.

Or. en

Изменение 443
Урмас Пает

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. Достъпът 
до и предоставянето на основни 
услуги е от съществено значение за 
постигане на резултати в 
развитието и на целите за устойчиво 
развитие. В съответствие с 
Консенсуса ЕС е поел ангажимента да 
помага на партньорите да се подобри 
предоставянето на важни основни 
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половете и овластяването на 
жените.

обществени услуги, като например в 
областта на здравеопазването, 
образованието, храненето, 
питейната вода, канализацията и 
хигиената, социалната закрила и 
равнопоставения достъп до 
продоволствена сигурност и 
достъпни и достойни жилища на 
приемлива цена, както и да се подобри 
качеството на живот на бързо 
нарастващото градско население. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие.

Or. en

Изменение 444
Норберт Нойзер, Венсан Пейон, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Ели Шлайн, Сесил 
Кашету Киенге

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент,
следва да отидат в полза на социалното
включване и човешкото развитие с 
акцент върху основните социални 
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половете и овластяването на жените. услуги и по-специално върху 
здравеопазване и образование, като се 
взема предвид равенството между 
половете и овластяването на жените
като хоризонтален въпрос. 10% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия 
регламент, е предназначена за 
образование, като целта е тази 
стойност да се повиши до 15% през 
2030 г.

Or. en

Изменение 445
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на жените.

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на жените.
Освен това в съответствие както с 
консенсуса, така и с Плана за 
действие на ЕС относно 
изхранването следва да бъде обърнато 
особено внимание на борбата с 
недохранването.
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Or. it

Обосновка

Изхранването е важна тема по отношение на помощта за развитие и трябва да бъде 
отбелязана.

Изменение 446
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на жените.

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително за образование и култура,
равенството между половете и 
овластяването на жените и децата с цел 
постигане на устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 447
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на 
жените.

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент,
следва да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие.

Or. en

Изменение 448
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата
на настоящия регламент се очаква
20% от официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, 20% от официалната помощ 
за развитие, финансирана по настоящия 
регламент, следва да отидат в полза на 
социалното включване и човешкото 
развитие с акцент върху основните 
социални услуги, а именно върху 
здравеопазването, включително
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половете и овластяването на 
жените.

храненето, образованието и 
социалната закрила.

Or. en

Изменение 449
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на 
жените.

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие.

Or. en

Изменение 450
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Децата и младежите са 
основни двигатели на промяната и 
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допринасят за осъществяването на 
Програмата до 2030 г., както се 
признава в Европейския консенсус за 
развитие и в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Външната дейност 
на Съюза съгласно настоящия 
регламент следва да обърне специално 
внимание на техните потребности и 
овластяването им и да допринесе за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови двигатели на 
промяната чрез инвестиции в 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Or. en

Изменение 451
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге, Ели Шлайн

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Децата и младежите са 
основни двигатели на промяната и 
допринасят за осъществяването на 
Програмата до 2030 г., както се 
признава в Европейския консенсус за 
развитие и в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Външната дейност 
на Съюза съгласно настоящия 
регламент ще обърне специално 
внимание на техните права и 
овластяване и ще допринесе за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови двигатели на 
промяната чрез инвестиции в 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Or. en
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Изменение 452
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В съответствие със 
съществуващите ангажименти във 
втория план за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете най-малко 85% от 
програмите, финансирани от 
официалната помощ за развитие 
(ОПР), следва да включват 
равенството между половете като 
основна или значима цел. Освен това 
20% от цялата официална помощ за 
развитие съгласно настоящия 
регламент следва да включва 
равенството между половете като 
основна цел. Тези ангажименти ще 
бъдат отразени чрез конкретни цели 
по всички стълбове на инструмента.

Or. en

Изменение 453
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В съответствие със 
съществуващите ангажименти във 
втория план за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете най-малко 85% от 
програмите, финансирани от 
официалната помощ за развитие 
(ОПР), съгласно настоящия 
регламент следва да се включват 
равенството между половете и 
правата и овластяването на жените 



AM\1172161BG.docx 59/192 PE632.090v01-00

BG

и момичетата като значима цел във 
всички географски и тематични 
програми, ежегодно и през цялото 
времетраене на действията.

Or. en

Изменение 454
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Най-малко 85% от 
географските и тематичните 
програми, финансирани от 
официалната помощ за развитие, 
следва да включват равенството 
между половете като основна или 
значима цел. Освен това 20% от 
официалната помощ за развитие 
следва да включва равенството между 
половете като основна цел.

Or. en

Изменение 455
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Съгласно принципа „повече за 
повече“ по отношение на държавите, 
които показват положителни или 
отрицателни стъпки в областта на 
демокрацията, правата на човека и 
принципите на правовата държава, 
ще се използват както положителни, 
така и отрицателни стимули.
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Or. en

Изменение 456
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Децата и младежите са 
основни двигатели за промяна и 
допринасят за осъществяването на 
Програмата до 2030 г., както се 
признава в Европейския консенсус за 
развитие и в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Външната дейност 
на Съюза съгласно настоящия 
регламент ще обърне специално 
внимание на техните нужди и 
овластяване и ще допринесе за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови двигатели на 
промяната чрез инвестиции в 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Or. en

Изменение 457
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге, Ели Шлайн

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В съответствие със 
съществуващите ангажименти във 
втория план за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете, най-малко 85% от 
програмите, финансирани от 
официалната помощ за развитие 
(ОПР), следва да включват 
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равенството между половете като 
основна или значима цел. Освен това 
20% от цялата официална помощ за 
развитие съгласно настоящия 
регламент следва да включва 
равенството между половете като 
основна цел. Тези ангажименти ще 
бъдат отразени чрез конкретни цели 
по всички стълбове на инструмента.

Or. en

Изменение 458
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Настоящият регламент ще 
обърне специално внимание на 
правата и овластяването на децата и 
младежите, и по-специално на 
момичетата и младите жени, и ще 
допринесе за реализирането на 
техния потенциал като ключови 
двигатели на промяната чрез 
инвестиции в човешкото развитие и 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 459
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Политиките на Съюза за 
развитие съгласно настоящия 
регламент ще обърнат специално 
внимание на потребностите и 
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овластяването на децата и 
младежите и ще допринесат за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови двигатели на 
промяната чрез инвестиции в 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Or. en

Изменение 460
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге, Ели Шлайн

Предложение за регламент
Съображение 13в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) По силата на настоящия 
регламент ще се обърне специално 
внимание на правата и 
овластяването на децата и 
младежите, и по-специално на 
момичетата и младите жени, и ще се 
окаже принос за реализирането на 
техния потенциал като ключови 
двигатели на промяната чрез 
инвестиции в човешкото развитие и 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 461
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Когато е възможно и 
целесъобразно, резултатите от 
външната дейност на Съюза следва да 
се наблюдават и оценяват въз основа 

(14) Комисията следва да установи 
ясни механизми за мониторинг и 
оценка, за да се гарантира, че 
определените съгласно настоящия 
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на предварително определени, 
прозрачни, специфични за отделните 
държави и измерими показатели,
адаптирани към специфичните 
особености и целите на инструмента 
и за предпочитане изготвени въз 
основа на рамката за резултатите на
държавата партньор.

регламент цели и действия 
продължават да бъдат актуални и 
постижими, както и с цел редовното 
измерване на напредъка. Във връзка с 
това всяка цел следва да се 
придружава от един или повече
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави и 
измерими показатели за резултатите,
които, когато е възможно, се 
основават на специфичните особености 
на държавата партньор и/или на 
бенефициера. Напредъкът следва да се 
наблюдава най-малко веднъж 
годишно, за да се установи дали е 
приложимо възнаграждение за 
резултатите и следва редовно да се 
съобщава на Европейския парламент 
през равни интервали от време.

Or. en

Изменение 462
Богуслав Соник, Морис Понга

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Когато е възможно и 
целесъобразно, резултатите от 
външната дейност на Съюза следва да се 
наблюдават и оценяват въз основа на 
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави и 
измерими показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и за предпочитане
изготвени въз основа на рамката за 
резултатите на държавата партньор.

(14) Резултатите от външната дейност 
на Съюза следва да се наблюдават и 
оценяват въз основа на предварително 
определени, прозрачни, специфични за 
отделните държави и измерими 
показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и изготвени въз основа на 
рамката за резултатите на държавата 
партньор. Оценката редовно ще се 
съобщава на Европейския парламент 
и ще се оповестява публично.

Or. en



PE632.090v01-00 64/192 AM\1172161BG.docx

BG

Изменение 463
Урмас Пает

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Децата и младежите са 
основни двигатели на промяната и 
допринасят за осъществяването на 
Програмата до 2030 г., както се 
признава в Европейския консенсус за 
развитие и в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Външната дейност 
на Съюза съгласно настоящия 
регламент ще обърне специално 
внимание на техните нужди и 
овластяване и ще допринесе за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови двигатели на 
промяната чрез инвестиции в 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Or. en

Изменение 464
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на 
колективната цел на Съюза за 
осигуряване на 0,7% от брутния 
национален доход като официална 
помощ за развитие в рамките на срока 
на Програмата до 2030 г. Във връзка с 
това най-малко 92% от финансирането 
съгласно настоящия регламент следва 
да допринесат за действия, планирани 
по такъв начин, че да отговарят на 
критериите за официалната помощ за 

(15) Настоящият регламент трябва
да допринесе за постигането на 
колективната цел на Съюза за 
осигуряване на 0,7% от брутния 
национален доход като официална 
помощ за развитие в рамките на срока 
на Програмата до 2030 г. Този 
ангажимент следва да се основава на 
ясна пътна карта за ЕС и неговите 
държави членки, в която да се 
определят сроковете и методите за 
постигането на тази цел. Във връзка с 
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развитие, установени от Комитета за 
подпомагане на развитието на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

това най-малко 95% от финансирането 
съгласно настоящия регламент следва 
да допринесат за действия, планирани 
по такъв начин, че да отговарят на 
критериите за официалната помощ за 
развитие, установени от Комитета за 
подпомагане на развитието на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

Or. en

Изменение 465
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на 
колективната цел на Съюза за 
осигуряване на 0,7% от брутния 
национален доход като официална 
помощ за развитие в рамките на срока 
на Програмата до 2030 г. Във връзка с 
това най-малко 92% от финансирането 
съгласно настоящия регламент следва 
да допринесат за действия, планирани 
по такъв начин, че да отговарят на 
критериите за официалната помощ за 
развитие, установени от Комитета за 
подпомагане на развитието на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

(15) Настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на 
колективната цел на Съюза за 
осигуряване на 0,7% от брутния 
национален доход като официална 
помощ за развитие в рамките на срока 
на Програмата до 2030 г. Във връзка с 
това най-малко 97% от финансирането 
съгласно настоящия регламент следва 
да допринесат за действия, планирани 
по такъв начин, че да отговарят на 
критериите за официалната помощ за 
развитие, установени от Комитета за 
подпомагане на развитието на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

Or. en

Изменение 466
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се гарантира, че средствата 
се предоставят там, където има най-
голяма нужда, и по-специално на най-
слабо развитите държави и на 
държавите в ситуация на нестабилност и 
конфликт, настоящият регламент следва
да допринесе за постигането на 
колективната цел, която е да се отделят 
0,20% от брутния национален доход на 
Съюза за най-слабо развитите държави в 
рамките на срока на Програмата до 
2030 г.

(16) За да се гарантира, че средствата 
се предоставят там, където има най-
голяма нужда, и по-специално на най-
слабо развитите държави и на 
държавите в ситуация на нестабилност и 
конфликт, настоящият регламент
трябва да допринесе за постигането на 
колективната цел, която е да се отделят 
0,20% от брутния национален доход на 
Съюза за най-слабо развитите държави в 
рамките на срока на Програмата до 
2030 г. Този ангажимент следва да се 
основава на ясна пътна карта за ЕС и 
неговите държави членки, в която да 
се определят сроковете и методите 
за постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 467
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и
най-слабо развитите държави и други
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така и в тематичен аспект 
– постигане на целите на Програмата 
до 2030 г., сигурност на хората,
безопасна и организирана миграция,
борба с изменението на климата и
влошаването на състоянието на 
околната среда, борба с 
неравенствата и оказване на принос 
за реализирането на правата на
човека и равенството между 
половете.
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Or. en

Изменение 468
Лола Санчес Калдентей, Гийом Балас, Рикарду Серан Сантуш, Катлен Ван 
Бремпт

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, по-специално най-слабо 
развитите държави, така в тематичен 
аспект – демокрация и права на човека, 
равенство между половете, 
устойчиво развитие, изкореняване на 
бедността и борба с неравенствата,
сигурност, миграция, изменение на 
климата, биологично разнообразие, 
околна среда и глобални заплахи за 
общественото здраве.

Or. en

Изменение 469
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
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климата и права на човека. климата, образование и култура, 
приобщаване на младежта, 
гражданско участие, добро 
управление, равенство между 
половете, демокрация и права на 
човека.

Or. en

Изменение 470
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
устойчиво развитие, изкореняване на 
бедността, сигурност, мир, изменение 
на климата, влошаване на 
състоянието на околната среда и
принос за реализиране на права на 
човека и равенството между 
половете в световен мащаб.

Or. en

Изменение 471
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
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в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

географски аспект – съседните на 
Европа държави, Африка, а също и
уязвими страни, които са в най-голяма 
нужда или под натиска на външни или 
вътрешни заплахи, така в тематичен 
аспект – изменение на климата, 
принципи на правовата държава,
права на малцинствата и свобода на 
изразяване на мнение.

Or. en

Изменение 472
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
демокрация, права на човека, 
принципи на правовата държава, 
добро управление, сигурност, миграция, 
изменение на климата.

Or. en

Изменение 473
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Сесил Кашету 
Киенге

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да
отрази необходимостта да се акцентира 

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
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върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект –
сигурност, миграция, изменение на 
климата и влошаване на състоянието 
на околната среда и права на човека.

Or. en

Изменение 474
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Настоящият регламент следва 
да допринася за създаване на 
държавна и обществена устойчивост 
в областта на глобалното 
обществено здраве чрез разрешаване 
на глобалните заплахи за 
общественото здраве, укрепване на 
системите на здравеопазването, 
постигане на универсално здравно 
осигуряване, предотвратяване и борба 
със заразните болести, спомагане за 
гарантиране на достъпни лекарства, 
включително генерични лекарства и 
ваксини за всички.

Or. fr

Изменение 475
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент следва да (18) Настоящият регламент следва да 
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подпомага изпълнението на 
европейската политика за съседство, 
преразгледана през 2015 г., и 
прилагането на рамки за регионално 
сътрудничество, като например 
трансграничното сътрудничество и 
външните аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии и политики 
и стратегиите и политиките за морските 
басейни. Тези инициативи предлагат 
политически рамки за задълбочаване на 
отношенията както с държавите 
партньори, така и между тях, въз основа 
на принципите на взаимна отчетност, 
споделяне на ангажираността и 
отговорност.

подпомага изпълнението на 
европейската политика за съседство, 
преразгледана през 2015 г., и 
прилагането на рамки за регионално 
сътрудничество, като например 
трансграничното сътрудничество и 
външните аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии и политики 
и стратегиите и политиките за морските 
басейни. Тези инициативи предлагат 
политически рамки за задълбочаване на 
отношенията както с държавите 
партньори, така и между тях, въз основа 
на принципите на взаимна отчетност, 
споделяне на ангажираността и 
отговорност. Подпомагането следва да 
се преустанови в случаи на сериозно 
или трайно влошаване на 
положението във връзка с 
демокрацията, правата на човека или 
принципите на правовата държава в 
една от държавите, обхванати от 
приложение I.

Or. en

Изменение 476
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
европейската политика за съседство, 
преразгледана през 2015 г., и 
прилагането на рамки за регионално 
сътрудничество, като например 
трансграничното сътрудничество и 
външните аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии и политики 
и стратегиите и политиките за морските 
басейни. Тези инициативи предлагат 
политически рамки за задълбочаване на 
отношенията както с държавите 

(18) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
европейската политика за съседство, 
преразгледана през 2015 г., и 
прилагането на рамки за регионално 
сътрудничество, като например 
трансграничното сътрудничество и 
външните аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии и политики 
и стратегиите и политиките за морските 
басейни. Тези инициативи предлагат
допълнителна политика и
политически рамки за задълбочаване на 
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партньори, така и между тях, въз основа 
на принципите на взаимна отчетност, 
споделяне на ангажираността и 
отговорност.

отношенията както с държавите 
партньори, така и между тях, въз основа 
на принципите на взаимна отчетност, 
споделяне на ангажираността и 
отговорност. Основаният на 
резултати подход е един от 
основните принципи на европейската 
политика за съседство.

Or. en

Изменение 477
Токиа Саифи, Морис Понга

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 

(19) Европейската политика за
съседство62 е насочена към
задълбочаването на демокрацията, 
насърчаването на правата на човека, 
зачитането на принципите на 
правовата държава, 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; социално-
икономическото развитие; борбата с 
безработицата сред младите хора, 
по-специално жените и наскоро 
дипломиралите се; сигурността; 
миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното разселване 
на населението. Диференцирането и по-
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на партньорството ѝ със Съюза. 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.
Финансирането в съседството е 
ключово средство в преодоляването 
на общите предизвикателства, като 
например незаконната миграция и 
борбата с глобалното затопляне, 
както и в разпространението на 
просперитет, сигурност и 
стабилност чрез икономическо 
развитие и по-добро управление. 
Видимостта на помощта от Съюза в 
района на съседството следва да се 
засили. В рамките на политиката за 
съседство Съюзът започна с няколко 
държави партньори по линия на 
политиката за съседство преговори и
сключване на амбициозни задълбочени 
и всеобхватни споразумения за 
свободна търговия. С тези 
споразумения се цели не само към 
подобряване на достъпа до пазара и 
насърчаване на инвестиционния 
климат, но също и принос за 
постигането на общите цели на 
политиката за съседство като 
например устойчивото, приобщаващо 
и от полза за всички икономическо и 
социално развитие. Гражданското 
общество на всяка от държавите 
партньори и от Съюза, националните 
парламенти и Европейският 
парламент трябва да бъдат включени 
в процесите на преговори, както и в 
мониторинга на прилагането на тези 
споразумения. Настоящият 
регламент следва да подкрепи 
преговорите за тези споразумения и 
доброто прилагане на сключените 
споразумения.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
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Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. fr

Изменение 478
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

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 принудителното 
разселване, както и подпомагането на 
населението, държавите и регионите, 
изправени пред засилен миграционен 
натиск. 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.
Действията съгласно настоящия 
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регламент следва също така да са 
насочени към постигането на целите 
на Програмата до 2030 г. в контекста 
на европейската политика за 
съседство и да гарантират 
съгласуваност на политиките за 
развитие във всички свои цели.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. en

Изменение 479
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

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 

(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, 
насърчаването на качествено 
образование и обучение и на подход 
„от хората за хората“; 
икономическото и социалното
развитие; сигурността; миграцията и 
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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.

мобилността, включително справянето с 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното разселване 
на населението, в т.ч. посредством 
сътрудничество в областите на 
образованието и културата.
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.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. en

Изменение 480
Лола Санчес Калдентей

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-

(19) Европейската политика за
съседство62 е насочена към
задълбочаването на демокрацията, 
насърчаването на правата на човека и 
зачитането на принципите на 
правовата държава, 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: 
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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.

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.
Финансирането на съседството е 
основен лост за справяне с общите 
предизвикателства.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. en

Изменение 481
Марите Схаке

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 

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез
насърчаване на политическата и 
социалната реформа и засилване на 
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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.

икономическото развитие, като основни 
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.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. en

Изменение 482
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
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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.

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; 
миграция и мобилност.
Устойчивостта на околната среда е 
друг основен проблем.
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.

_________________ _________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Or. en

Изменение 483
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
модернизирано споразумение за 

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
модернизирано споразумение за 
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асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори от АКТБ да 
продължат да изграждат силни 
коалиции по ключови глобални 
предизвикателства. По-специално, 
настоящият регламент следва да
подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка–ЕС и да се основава на 
бъдещото споразумение между ЕС и 
АКТБ след 2020 г., включително чрез
континентален подход към Африка.

асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори от АКТБ да 
продължат да изграждат силни 
коалиции по ключови и споделени
глобални предизвикателства. По-
специално, настоящият регламент 
следва да подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка – ЕС и да се основава на 
бъдещото споразумение между ЕС и 
АКТБ след 2020 г., включително чрез
взаимоизгодно партньорство на равни 
участниците между ЕС и Африка.

Or. en

Изменение 484
Мария Хойбух, Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на
модернизирано споразумение за 
асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори от АКТБ да 
продължат да изграждат силни 
коалиции по ключови глобални 
предизвикателства. По-специално, 
настоящият регламент следва да 
подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка–ЕС и да се основава на 
бъдещото споразумение между ЕС и 
АКТБ след 2020 г., включително чрез 
континентален подход към Африка.

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
модернизирано споразумение за 
асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори да продължат да 
изграждат силни коалиции по ключови 
глобални предизвикателства. По-
специално, настоящият регламент 
следва да подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка – ЕС и да се основава на 
бъдещото споразумение между ЕС и 
АКТБ след 2020 г., включително чрез 
континентален подход към Африка.
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Or. en

Изменение 485
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Настоящият регламент следва 
да насърчава цялостното и 
ефективно изпълнение на Пекинската 
платформа за действие и Програмата 
за действие на Международната 
конференция за населението и 
развитието (МКНР), както и 
резултатите от конференциите им 
за преразглеждане, и съдържа 
ангажимент по отношение на 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и права. Той ще насърчава, 
защитава и изпълнява правото на 
всяко лице да има пълен контрол и да 
решава свободно и отговорно 
въпросите, свързани със 
сексуалността и сексуалното и 
репродуктивното си здраве, без 
дискриминация, принуда и насилие. 
Настоящият регламент ще обърне 
специално внимание на 
необходимостта от всеобщ достъп до 
качествена и достъпна изчерпателна 
информация и образование във връзка 
със сексуалното и репродуктивното 
здраве, включително до 
широкообхватно сексуално 
образование, и до здравни услуги.

Or. en

Изменение 486
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
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Съображение 20б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Настоящият регламент следва 
също така да допринесе за свързаните 
с търговията аспекти на външните 
отношения на Съюза, като например 
ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека и 
Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, 
както и за сътрудничеството с 
трети държави относно 
задълженията за комплексна 
проверка на веригата за доставки 
например чрез Регламент (ЕС) 
2017/821 за определяне на задължения 
за надлежна проверка на веригата на 
доставки за вносителите от Съюза 
на калай, тантал и волфрам, на 
рудите на тези метали и на злато с 
произход от засегнати от конфликти 
и високорискови зони, схемата за 
сертифициране на необработени 
диаманти в рамките на 
Кимбърлийския процес, Пакта за 
устойчиво развитие, изпълнението на 
ангажиментите съгласно Регламент 
(ЕС) № 978/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета1a (Регламент 
за Общата система за преференции 
(ОСП), сътрудничеството в рамките 
на инициативите в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT) и за подпомагане на 
търговията, за да се гарантира 
последователността и взаимната 
подкрепа между търговската 
политика на ЕС и целите за развитие 
и действията;

_________________

1a Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 година за 
прилагане на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 



AM\1172161BG.docx 83/192 PE632.090v01-00

BG

(ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 487
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да предвиди строги 
предварителни условия за 
преустановяване на подпомагането и 
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приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

да даде възможност за комбиниране на 
финансови средства с други програми 
на Съюза, доколкото приносът в 
съответните случаи не покрива едни и 
същи разходи.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,
2.7.1996 г., стр. 1).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,
2.7.1996 г., стр. 1).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

Or. en

Изменение 488
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Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Ребека Хармс, Чарлз Танък, Лайма Люция 
Андрикене, Клеър Муди

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 
приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да предвиди строги 
предварителни условия за 
преустановяване на подпомагането и 
да даде възможност за комбиниране на 
финансови средства с други програми 
на Съюза, доколкото приносът в 
съответните случаи не покрива едни и 
същи разходи.
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_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,
2.7.1996 г., стр. 1).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,
2.7.1996 г., стр. 1).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

Or. en

Изменение 489
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 
приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност, 
последователност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза и 
на държавите членки. Това включва 
съгласуваност и взаимно допълване с 
макрофинансовата помощ, когато това е 
приложимо. За да се увеличи 
максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 
приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмент 
за предприсъединителна помощ
(ИПП ІІI).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163,
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2.7.1996 г., стр. 1). 2.7.1996 г., стр. 1).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между 
Европейския съюз, от една страна, и 
Гренландия и Кралство Дания, от друга 
страна („Решение за отвъдморско 
асоцииране“).

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

Or. en

Изменение 490
Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Ребека Хармс, Чарлз Танък, Лайма Люция 
Андрикене, Клеър Муди

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Настоящият регламент следва 
отново да потвърди ядрената 
безопасност като важна част от 
външните действия на ЕС и да улесни 
постигането на целите за 
сътрудничество, определени в 
Регламента за Европейския 
инструмент за сътрудничество в 
областта на ядрената безопасност 
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(EINS). Поради това, в случай че 
дадена държава партньор системно 
не спазва основните стандарти за 
ядрена безопасност, като например 
разпоредбите на съответните 
международни конвенции в рамките 
на МААЕ, конвенциите от Еспо и 
Орхус и последващите им изменения, 
Договора за неразпространение на 
ядреното оръжие и допълнителните 
протоколи към него, ангажиментите 
за провеждане на тестове за 
устойчивост и свързаните с тях 
мерки, както и целите за 
сътрудничество, определени в 
Регламента за EINS, подпомагането 
съгласно настоящия регламент на 
въпросната държава следва да се 
преразгледа и може да бъде изцяло и 
частично преустановено.

Or. en

Изменение 491
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Настоящият регламент следва 
отново да потвърди ядрената 
безопасност като важна част от 
външните действия на ЕС и да улесни 
постигането на целите за 
сътрудничество, определени в 
Регламента за Европейския 
инструмент за сътрудничество в 
областта на ядрената безопасност 
(EINS). Поради това, в случай че 
дадена държава партньор системно 
не спазва основните стандарти за 
ядрена безопасност, като например 
разпоредбите на съответните 
международни конвенции в рамките 
на МААЕ, конвенциите от Еспо и 
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Орхус и последващите им изменения, 
Договора за неразпространение на 
ядреното оръжие и допълнителните 
протоколи към него, ангажиментите 
за провеждане на тестове за 
устойчивост и свързаните с тях 
мерки, както и целите за 
сътрудничество, определени в 
Регламента за EINS, помощта 
съгласно настоящия регламент на 
въпросната държава следва да се 
преразгледа и може да бъде изцяло и 
частично преустановено.

Or. en

Изменение 492
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Средствата съгласно 
настоящият регламент следва да се 
използват и за финансиране на 
дейности, попадащи в 
международното измерение на 
програма „Творческа Европа“, която 
следва да се изпълнява в 
съответствие с Регламента за 
програма „Творческа Европа“.

Or. en

Изменение 493
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Основният подход за (23) Дейностите, финансирани 
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дейностите, финансирани съгласно 
настоящия регламент, следва да се
основава на географски програми, за да 
се увеличи максимално въздействието 
на помощта от Съюза и да се създаде 
по-тясна връзка на действията на Съюза 
с държавите партньори и техните 
народи. Този общ подход следва да бъде 
допълнен от тематични програми и
действия за бързо реагиране, когато това 
е уместно.

съгласно настоящия регламент, могат
да се изпълняват в рамките на
тематични или географски програми, 
за да се увеличи максимално 
въздействието на помощта от Съюза и 
да се създаде по-тясна връзка на 
действията на Съюза с държавите 
партньори и техните народи, като 
същевременно се подкрепят 
тематични приоритети, като 
например правата на човека, 
гражданското общество и 
устойчивостта. Целите по 
географските и тематичните 
програми следва да са последователни 
и съгласувани помежду си и да се 
допълват от действия за бързо 
реагиране, когато това е уместно.

Or. en

Изменение 494
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Основният подход за 
дейностите, финансирани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
основава на географски програми, за да 
се увеличи максимално въздействието 
на помощта от Съюза и да се създаде 
по-тясна връзка на действията на 
Съюза с държавите партньори и 
техните народи . Този общ подход 
следва да бъде допълнен от 
тематични програми и действия за 
бързо реагиране, когато това е уместно.

(23) Подходът за дейностите, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, следва да се основава на 
географски и тематични програми,
както и на действия за бързо 
реагиране, когато това е уместно.
Съвместното програмиране, 
съчетаващо всички елементи, следва 
да гарантира допълняемостта, 
ефикасността и ефективността на 
подкрепата на ЕС за държавите 
партньори.

Or. en

Изменение 495
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Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с Консенсуса 
Съюзът и неговите държави членки 
следва да засилят съвместното 
програмиране, за да увеличат 
колективното си въздействие, като 
обединят своите ресурси и капацитет. 
Съвместното програмиране следва да се 
основава на участието, ангажирането и 
поемането на отговорност от страна на 
държавите партньори. Когато е 
подходящо, Съюзът и неговите държави 
членки следва да се стремят да 
предоставят подкрепа на държавите 
партньори чрез съвместно изпълнение.

(24) В съответствие с Консенсуса 
Съюзът и неговите държави членки 
следва да засилят съвместното 
програмиране, за да увеличат 
колективното си въздействие, като 
обединят своите ресурси и капацитет. 
Съвместното програмиране следва да се 
основава на политическите 
приоритети, участието, ангажирането 
и поемането на отговорност от страна на 
държавите партньори. Когато е 
подходящо, Съюзът и неговите държави 
членки следва да се стремят да 
предоставят подкрепа на държавите 
партньори чрез съвместно изпълнение.

Or. en

Изменение 496
Богуслав Соник, Морис Понга

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с Консенсуса 
Съюзът и неговите държави членки 
следва да засилят съвместното 
програмиране, за да увеличат 
колективното си въздействие, като 
обединят своите ресурси и капацитет. 
Съвместното програмиране следва да се 
основава на участието, ангажирането и 
поемането на отговорност от страна на 
държавите партньори. Когато е 
подходящо, Съюзът и неговите държави 
членки следва да се стремят да 
предоставят подкрепа на държавите 
партньори чрез съвместно изпълнение.

(24) В съответствие с Консенсуса 
Съюзът и неговите държави членки 
следва да засилят съвместното 
програмиране, за да увеличат 
колективното си въздействие, като 
обединят своите ресурси и капацитет. 
Съвместното програмиране следва да се 
основава на участието, ангажирането и 
поемането на отговорност от страна на 
държавите партньори. Когато е 
подходящо, Съюзът и неговите държави 
членки следва да се стремят да 
предоставят подкрепа на държавите 
партньори чрез съвместни действия.
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Or. en

Изменение 497
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените, следва да бъдат вземани 
предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент, помощта на 
Съюза в рамките на тематичните 
програми за правата на човека и 
демокрацията и за организациите на 
гражданското общество следва да има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените, приобщаването на хората с 
увреждания и защитата на 
малцинствата, следва да бъдат 
вземани предвид през целия процес на 
прилагане на настоящия регламент, 
помощта на Съюза в рамките на 
тематичните програми за правата на 
човека и демокрацията и за 
организациите на гражданското 
общество следва да има специфична 
допълваща и допълнителна роля поради 
своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

Or. fr

Изменение 498
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че демокрацията и 
правата на човека, включително 
равенството между половете и
овластяването на жените, следва да 
бъдат вземани предвид през целия 
процес на прилагане на настоящия 

(25) Насърчаването и защитата на
демокрацията и правата на човека, 
включително равенството между 
половете, овластяването на жените и 
правата на малцинствата, в т.ч. 
ЛГБТИ лица, следва да бъдат вземани 
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регламент, помощта на Съюза в 
рамките на тематичните програми
за правата на човека и демокрацията 
и за организациите на гражданското 
общество следва да има специфична 
допълваща и допълнителна роля 
поради своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент както като 
самостоятелна цел, така и като 
бъдат интегрирани във всички 
географски програми съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 499
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените, следва да бъдат вземани 
предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент, помощта на 
Съюза в рамките на тематичните 
програми за правата на човека и 
демокрацията и за организациите на 
гражданското общество следва да има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените и момичетата, следва да бъдат 
вземани предвид през целия процес на 
прилагане на настоящия регламент, 
помощта на Съюза в рамките на 
тематичните програми за правата на 
човека и демокрацията и за 
организациите на гражданското 
общество, което следва да има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

Or. en

Изменение 500
Марите Схаке



AM\1172161BG.docx 95/192 PE632.090v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Универсалният характер на 
правата на човека изисква рамка за 
програмиране, даваща възможност за 
начини на финансиране, по които 
защитниците на правата на човека, 
журналистите, участниците и 
организациите на гражданското 
общество могат да бъдат 
финансирани пряко и независимо от 
правителствата, органите или 
структурите на трети държави. 
Специално внимание следва да се 
обърне на стесняването на 
пространството за гражданското 
общество, на ситуациите, при които 
правата на човека и основните 
свободи са поставени в риск, както и 
на групите и лицата, работещи под 
натиск, с цел насърчаване на правата 
на човека, демокрацията, принципите 
на правовата държава, 
отчетността, равнопоставеността, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата.

Or. en

Изменение 501
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на 
гражданското общество следва да се 
разглеждат като широк кръг от 
участници с различни роли и задачи, 
който включва всички недържавни 
структури с нестопанска цел, които 
са надпартийни и отхвърлят 

заличава се
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насилието и посредством които 
хората се организират за 
постигането на общи цели и идеали, 
било то политически, културни, 
социални или икономически. Те 
действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище 
и включват градски и селски, 
формални и неформални организации.

Or. en

Изменение 502
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално,
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации.

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации. В 
съответствие с Консенсуса за 
развитие настоящият регламент ще 
задълбочи партньорствата с 
организациите на гражданското 
общество (ОГО) в подкрепа на 
устойчивото развитие, като 
насърчава създаването на работно 
пространство и предоставя среда на 
ОГО, за да могат те да изпълняват 
своите многостранни роли като 
двигатели на демокрацията, 
правовата държава, социалната 
справедливост и правата на човека, 
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ролята си на защитници на 
носителите на права, действията в 
областта на климата и защитата на 
околната среда, ролята си на 
независими застъпници, наблюдаващи 
и търсещи отговорност от органите, 
както и ролята си на изпълнители и 
двигатели на промяната, 
включително чрез образование за 
развитие и повишаване на 
осведомеността. Настоящият 
регламент ще насърчи 
пространството на гражданското 
общество, ще увеличи подкрепата си 
и ще изгради капацитета на 
организациите на гражданското 
общество, за да бъде засилена 
тяхната роля в процеса на развитие и 
за да се допринесе за постигането на 
целите за устойчиво развитие. 
Настоящият регламент също така 
ще предложи възможността много 
малките организации на 
гражданското общество да поучават 
малка безвъзмездна помощ по бърз и 
небюрократичен начин, по-специално 
в контекста на ситуации на 
нестабилност, криза или напрежения 
между отделни общности.

Or. en

Изменение 503
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
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се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации.

се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации. В 
съответствие с Консенсуса за 
развитие настоящият регламент 
следва да задълбочи партньорствата 
с организациите на гражданското 
общество в подкрепа на устойчивото 
развитие, като насърчава 
създаването на работно 
пространство и предоставя среда на 
организациите на гражданското 
общество, за да могат те да 
изпълняват своите многостранни 
роли като двигатели на 
демокрацията, правовата държава, 
социалната справедливост и правата 
на човека, ролята си на защитници на 
носителите на права, ролята си на 
независими застъпници, наблюдаващи 
и търсещи отговорност от органите, 
както и ролята си на изпълнители и 
двигатели на промяната, 
включително чрез образование за 
развитие и повишаване на 
осведомеността. Настоящият 
регламент следва да насърчава 
пространството на гражданското 
общество, ще увеличава подкрепата 
си и ще изгражда капацитета на 
организациите на гражданското 
общество с цел да бъде засилена 
тяхната роля в процеса на развитие и 
за да бъде постигнат напредък в 
политическо, социално, екологично и 
икономическо отношение.

Or. en

Изменение 504
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
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Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации.

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации. Следва да се 
гарантира, че партньорските 
организации на гражданското 
общество са безупречни от гледна 
точка на тяхната почтеност и 
ангажираност по отношение на 
правата на човека.

Or. fr

Изменение 505
Лола Санчес Калдентей, Гийом Балас, Сабине Льозинг, Рикарду Серан Сантуш, 
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални, екологични или 
икономически. Те действат на местно, 
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регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации.

национално, регионално и 
международно равнище и включват 
градски и селски, формални и 
неформални организации.

Or. en

Изменение 506
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Патриция Тоя, 
Сесил Кашету Киенге, Ели Шлайн

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Съюзът и неговите държави 
членки следва да насърчават 
участието на организациите на 
гражданското общество (ОГО) и 
местните органи в допринасянето за 
постигането на целите за устойчиво 
развитие на Организацията на 
обединените нации, включително в 
секторите на демокрацията, 
правовата държава, основните права 
и правата на човека, действията в 
областта на климата и защитата на 
околната среда, социалната 
справедливост, както и като 
доставчици на основни социални 
услуги на най-нуждаещите се нации. 
Те следва да признаят множеството 
роли на ОГО и местните органи, като 
последните са поддръжници на 
териториален подход спрямо 
развитието, включително процесите 
на децентрализация, участието, 
надзора и отчетността. Съветът и 
неговите държави членки следва да 
насърчават пространството на 
гражданското общество и 
допълнително да засилват 
подкрепата си за изграждането на 
капацитет на ОГО и местните 
органи с цел укрепване на позицията 
им в процеса на устойчиво развитие и 
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развитие на политическия, социалния
и икономическия диалог, включително 
чрез програми за механизми за 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 507
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Европейският съюз подкрепя 
организациите на гражданското 
общество и насърчава по-активното 
им стратегическо участие във всички 
инструменти и външни програми, 
включително географските програми 
и действията за бързо реагиране от 
настоящия регламент, в 
съответствие със заключенията на 
Съвета от 19 юни 2017 г. „Корените 
на демокрацията и устойчивото 
развитие: ангажираността на Европа 
с гражданското общество в областта 
на външните отношения“.

Or. it

Обосновка

Гражданското общество следва да участва по-активно във външната дейност на 
Съюза, а следователно и в постигането на целите на настоящия регламент.

Изменение 508
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(26a) Съюзът признава 
съществената роля на местните 
органи в изпълнението на Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие и 
следва да засили подкрепата си за 
изграждане на техния капацитет.

Or. en

Изменение 509
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 26б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) На 8 декември 2008 г. Съветът 
одобри цялостен подход на Съюза към 
изпълнението на резолюции 1325 
(2000 г.) и 1820 (2008 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН относно жените, 
мира и сигурността, отчитайки 
тесните връзки между въпросите, 
свързани с мира, сигурността, 
развитието и равенството между 
половете. Съюзът многократно е 
призовавал за цялостно изпълнение на 
програмата относно жените, мира и 
сигурността, заложена в 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на Организацията на 
обединените нации, със специален 
акцент върху необходимостта от 
борба с насилието срещу жените в 
ситуации на конфликт и от 
насърчаване на участието на жените 
в изграждането на мира.

Or. en

Изменение 510
Юдит Саргентини, Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26в) Изграждането на мира, 
предотвратяването на конфликти и 
стабилността се определят от 
Глобалната стратегия като ключови 
политики за външната дейност на 
Съюза. Като се отчитат 
нарастващата нестабилност и 
конфликтите в съседните на Съюза и 
други държави, тези политики 
заслужават удвояване на 
съответните средства в сравнение с 
финансовата перспектива за 2014 –
2020 г. Също толкова важно е да се 
запази и разшири обхватът на 
политиките на Съюза по този въпрос. 
С това се прилагат съответните 
стратегии на Съюза като например 
интегрирания подход на ЕС към 
външните конфликти и кризи, 
Програмата на Съюза за 
предотвратяване на конфликти, 
придружени с насилие, концепцията 
за повишаване на способностите на 
ЕС за посредничество и диалог, 
стратегическата рамка на ЕС за 
подкрепа на реформата в сектора на 
сигурността (РСС), стратегията на 
ЕС срещу незаконните огнестрелни 
оръжия, малки оръжия и леки 
въоръжения (МОЛВ) и боеприпасите 
за тях, както и концепцията на ЕС за 
подкрепа на мерки, свързани с 
демобилизация, разоръжаване и 
реинтеграция (ДРР).

Or. en

Изменение 511
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге

Предложение за регламент
Съображение 28
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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, опазването на 
околната среда и борбата с 
естествените загуби, в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение, 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие и целите на Обединените 
нации за устойчиво развитие, 
настоящият регламент следва да 
допринесе за интегрирането на 
действията в областта на климата и 
околната среда в политиките на Съюза 
и 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 50% от 
общия му финансов пакет да бъдат 
предоставени за цели, свързани с 
климата и околната среда и в подкрепа 
на действия с ясни и конкретни 
съпътстващи ползи между 
секторите. 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. Като общ принцип 
всички действия и разходи на Съюза 
следва да бъдат в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение, 
а не да допринасят за влошаването на 
околната среда. Следва да се постави 
специален акцент върху подкрепата 
за приспособяването към 
изменението на климата в бедните, 
силно уязвими държави. 
Финансирането на действия в 
областта на климата чрез 
настоящия регламент ще допринесе 
за спазването на ангажимента на 
развитите държави да мобилизират 
100 милиарда щатски долара годишно 
от 2020 г., за посрещане на нуждите 
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на развиващите се държави.

Or. en

Изменение 512
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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, опазването на 
околната среда и борбата със 
загубата на биологично разнообразие,
в съответствие с ангажиментите на 
Съюза за изпълнение на Парижкото 
споразумение, Конвенцията за 
биологичното разнообразие и целите 
на Обединените нации за устойчиво 
развитие, настоящият регламент следва 
да допринесе за интегрирането на 
действията в областта на климата и 
околната среда в политиките на Съюза 
и за постигането на общата цел 50% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 50% от общия му 
финансов пакет да бъдат предоставени 
за цели, свързани с климата и околната 
среда. Това включва цел 10% да бъдат 
заделени за биологичното 
разнообразие. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
прилагането на настоящия регламент.
Общият принос от настоящия
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. Действията и мерките, 
допринасящи за постигането на 
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целта по отношение на климата и 
околната среда, вземат предвид 
връзката между климата, мира и 
сигурността, овластяването на 
жените и борбата с бедността.

Or. en

Изменение 513
Лола Санчес Калдентей, Гийом Балас, Сабине Льозинг, Рикарду Серан Сантуш, 
Катлен Ван Бремпт

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 и загубата на 
биологично разнообразие, опазването 
на околната среда в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
Обединените нации за устойчиво 
развитие, и Конвенцията за 
биологичното разнообразие,
настоящият регламент следва да 
допринесе за интегрирането на 
действията в областта на климата и 
околната среда в политиките на Съюза 
и за постигането на общата цел 45% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 50% от общия му 
финансов пакет да бъдат предоставени 
за цели, свързани с климата и околната 
среда. 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. Като общ принцип 
всички действия и разходи на Съюза 
следва да бъдат в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение, 
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както и с целите за устойчиво 
развитие, а не да допринасят за 
влошаването на околната среда.

Or. en

Изменение 514
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

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, опазването на 
околната среда и борбата с 
естествените загуби, в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение, 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие и целите на Обединените 
нации за устойчиво развитие, 
настоящият регламент следва да 
допринесе за интегрирането на 
действията в областта на климата и 
околната среда в политиките на Съюза 
и за постигането на общата цел 35% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. 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.

Or. en

Изменение 515
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Луи Мишел

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 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 40% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 40% 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. Действията на 
Съюза в тази област следва да 
спомагат за спазването на 
Парижкото споразумение.

Or. fr

Изменение 516
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

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 

(28) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата, превърнала се
в истински неотложен проблем в 
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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.

световен мащаб, 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.

Or. fr

Изменение 517
Токиа Саифи, Морис Понга

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 

(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 50% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата и околната среда. 
Посредством действията съгласно 
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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.

настоящия регламент се очаква 50% от 
общия му финансов пакет да бъдат 
предоставени за цели, свързани с 
климата и околната среда. 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.

Or. fr

Изменение 518
Тиери Корнийе

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 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 50% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 50% 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.

Or. en
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Изменение 519
Марите Схаке

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 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 30% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на постигане на цели в 
областта на климата. Посредством 
действията съгласно настоящия 
регламент се очаква 30% 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.

Or. en

Изменение 520
Тиери Корнийе, Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
и услугите са доказани елементи, 
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способстващи за устойчиво развитие 
и приобщаващ растеж. Те могат да 
бъдат ключови за подобряване на 
живота на гражданите дори в най-
бедните държави, по-специално чрез 
овластяване на жените и 
момичетата, засилване на 
демократичното управление и 
прозрачност, както и увеличаване на 
производителността и създаването 
на работни места. Въпреки това 
свързаността и достъпността 
остават проблем в рамките на 
регионите, тъй като има големи 
различия между държавите с висок и 
по-нисък доход и между градовете и 
селските райони; настоящият 
регламент следва да помогне на ЕС за 
допълнително интегриране на 
цифровизацията в политиките на ЕС 
за развитие, както вече беше 
предвидено в рамките на 
стратегията „Digital4Development“, 
която трябва се актуализира за 
периода след 2020 г.

Or. en

Изменение 521
Юдит Саргентини, Мария Хойбух, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Устойчивите селскостопански 
и продоволствени системи, 
включително устойчивото 
рибарство, ще трябва да отговорят 
на потребностите от 
продоволствена и хранителна 
сигурност на увеличаващото се 
население на света, като 
същевременно се следи за опазването 
на околната среда. Настоящият 
регламент следва да насърчи 
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устойчивото селско стопанство, 
устойчивото управление на 
природните ресурси, като води, почви 
и гори. Посредством действията 
съгласно настоящия пакет се очаква 
10% от общия му финансов пакет да 
бъдат предоставени за 
продоволствена и хранителна 
сигурност чрез увеличаване на 
подкрепата за дребните 
селскостопански производители и 
агроекологични практики.

Or. en

Изменение 522
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Като се има предвид колко е 
важно в областите на образованието 
и културата да се подходи в 
съответствие с Програмата за 
устойчиво развитие до 2030 г. и със 
стратегията на ЕС за 
международните културни 
отношения, настоящият регламент 
следва да допринесе за осигуряването 
на приобщаващо и равноправно 
качествено образование, да насърчава 
възможностите за учене през целия 
живот за всички и да насърчава 
международните културни 
отношения с оглед на ролята на ЕС 
като фактор от световно значение.

Or. en

Изменение 523
Ели Шлайн, Норберт Нойзер
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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 организираната, безопасна 
и отговорна миграция, в 
съответствие с Програмата до 2030 
г. и за да се противодейства ефективно 
на незаконната миграция, по-специално 
чрез създаване на законни и безопасни 
пътища. Това сътрудничество следва 
да допринася за осигуряване на достъп 
до международна закрила, за 
преодоляване на първопричините за
принудителното разселване, трафика 
на хора и контрабандата на мигранти, 
както и за работата в областта на
безопасното, достойно и устойчиво 
връщане, обратното приемане и 
реинтеграцията, въз основа на взаимна 
отчетност и пълно спазване на 
хуманитарните задължения и 
задълженията в областта на правата на 
човека. Настоящият регламент следва да 
допринесе за координиран, цялостен и 
структуриран подход към миграцията 
посредством извличане на максимална 
полза от взаимодействията и
положително въздействие на 
миграцията и мобилността относно 
развитието.

Or. en
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Изменение 524
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 

(29) Сътрудничеството с държавите 
партньори в областта на миграцията 
следва да се основава на Глобалния 
пакт за безопасна, организирана и 
законна миграция и на Глобалния 
пакт за бежанците и да даде 
възможност на развиващите се 
държави да извлекат ползи от добре 
управляваната и законна миграция и за 
да се противодейства ефективно на
първопричините за принудителната
миграция и разселване, както и да се 
облекчи тежестта на развиващите 
се държави, които приемат най-
много бежанци от цял свят. С това 
следва да се допринася за осигуряване 
на достъп до международна закрила и 
работа в областта на реинтеграцията 
след връщането, когато е
целесъобразно, по чувствителен по 
отношение на конфликти начин за 
избягване на отрицателното 
въздействие върху динамиката на 
конфликтите. Сътрудничеството 
следва да допринесе за улесняване на 
безопасната и законна миграция, 
участие на диаспорите, финансовите 
посредници и програмите за 
увеличаване на въздействието на 
паричните преводи върху развитието. 
Това сътрудничество следва да се 
основава на взаимна отчетност при
пълно спазване на хуманитарните 
задължения и задълженията в областта 
на правата на човека.
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структуриран подход към
миграцията посредством извличане 
на максимална полза от 
взаимодействията и прилагане на 
необходимия ливъридж.

Or. en

Изменение 525
Марите Схаке

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 

(29) Сътрудничеството с държави
партньори относно миграцията може 
да доведе до законни миграционни 
потоци от взаимна полза при 
справянето с незаконната миграция. 
Това сътрудничество следва да 
допринася за осигуряване на достъп до 
международна закрила, за преодоляване 
на първопричините за принудителното 
разселване, 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 правата и 
ценностите на Съюза, както и на 
международните и европейските 
хуманитарни задължения и
стандартите и задълженията в 
областта на правата на човека.
Първопричините за незаконната 
миграция до голяма степен 
съответстват на съществуващите 
цели на сътрудничеството за 
развитие като борба с бедността и 
неравенството и насърчаване на 
правата и свободите. Следователно 
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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.

съгласуваността между 
миграционната политика и политиката 
на сътрудничество за развитие може да 
допринесе за сътрудничество с 
държавите партньори в областта на
миграцията.

Or. en

Изменение 526
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

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 

(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 спрат във 
възможно най-кратки срокове 
потоците на законна или незаконна
миграция към държавите на 
Европейския съюз. 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 
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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.

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. fr

Изменение 527
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Патриция Тоя, 
Сесил Кашету Киенге

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 

(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 
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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.

на хора и контрабандата на мигранти, 
както и за работата в областта на 
реинтеграцията на завърналите се 
мигранти, 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

Изменение 528
Луи Мишел

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 

(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 нови 
възникващи предизвикателства, нови 
потребности или значително 
увеличаване на официалната помощ 
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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.

за развитие в други области – се 
очаква, че 10% от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
незаконната миграция и 
принудителното разселване за 
улесняване на безопасната, добре 
организираната и законната
миграция и прилагането на отговорни 
и добре управлявани политики в 
областта на миграцията, включително 
за защита на правата на бежанците и 
мигрантите в рамките на целите на 
настоящия регламент и по отношение 
на изтичането на мозъци.
Настоящият регламент следва да 
допринася също за подпомагане на 
приемащите общности да 
предоставят конкретна подкрепа за 
разселените лица, по-специално 
предоставянето на достъп до основни 
услуги и възможности за 
препитание.

Or. fr

Изменение 529
Патриция Тоя

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 

(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
нововъзникващи предизвикателства
или нови потребности и непредвидени 
обстоятелства – се очаква, че 10% от 
общия финансов пакет ще бъдат 
заделени за противодействие на 
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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.

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. Освен 
това настоящият регламент следва 
да допринесе за подпомагане на 
приемащите общности да 
предоставят основни услуги на 
бежанците и разселените лица. Тази 
подкрепа следва да бъде гарантирана, 
като се улесняват публично-
частните партньорства и 
определянето на най-подходящите 
партньори, включително 
организациите на гражданското 
общество. Особено внимание следва 
да се обърне на достъпа до 
образование за децата бежанци.

Or. it

Обосновка

Публично-частните партньорства са ефективен начин за предоставяне на основни 
услуги. От съществено значение сред тях е достъпът до образование за децата 
бежанци.

Изменение 530
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге

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 

(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 
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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.

непредвидени обстоятелства – се 
очаква, че 10% от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
незаконната миграция и 
принудителното разселване, принос за 
подпомагане на приемащите 
общности да предоставят конкретна 
подкрепа за разселените лица, по-
специално предоставянето на достъп 
до основни услуги и възможности за
препитание и за подпомагане на
засилен ангажимент за улесняване на
безопасната, добре организираната, 
редовната и отговорна миграция и 
прилагането на планирани и добре 
управлявани политики и регулиране 
на миграцията, включително за защита 
на правата на бежанците и мигрантите в 
рамките на целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 531
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

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 

(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 
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регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент.

регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент. Един 
от най-ефективните начини за 
задържане на местното населението 
в неговата държава, което е 
принудено да тръгне главно поради 
икономически причини, е помощ за 
развитие, насочена към преодоляване 
на дълбоките причини за тази 
миграция, които са основно 
икономически и социални.

Or. fr

Изменение 532
Ели Шлайн

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 нови 
възникващи предизвикателства или 
нови нужди – се очаква, че 10% от 
общия финансов пакет ще бъдат 
заделени за улесняване на безопасната, 
добре организираната, редовната и 
отговорна миграция, противодействие 
на първопричините за принудителното 
разселване и прилагането на
планирани и добре управлявани 
политики и регулиране на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент и 
създаване на законни и безопасни 
пътища за миграция. Настоящият 
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регламент следва да допринася също 
за подпомагане на приемащите 
общности да предоставят конкретна 
подкрепа за разселените лица.

Or. en

Изменение 533
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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
политиката на Съюза в областта на 
миграцията и развитието. За да 
допринесе за постигането на тази цел и 
за да се увеличи до възможно най-
голяма степен приносът на 
миграцията за развитието, се очаква, 
че максимум 5% от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за
принудителната миграция и 
разселване и за подпомагане на
създаването на безопасни и законни 
пътища за миграция, и за 
подпомагане на регулирането на 
миграцията, включително за защита на 
правата на бежанците и мигрантите в 
рамките на целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 534
Марите Схаке

Предложение за регламент
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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
допълва миграционната политика на 
Съюза, защото неговите цели 
включват изкореняването на 
бедността и устойчивото развитие в 
икономическо и социално отношение 
и в областта на опазването на 
околната среда. Максимум 10% от 
финансовия пакет за прилагането на 
настоящия регламент може да се
използват за подпомагане на 
управлението и регулирането на 
миграцията, по-специално за защита на 
правата на бежанците и мигрантите, въз 
основа на международните и 
европейските стандарти и 
задължения.

Or. en

Изменение 535
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Дору-Клаудиан Фрунзулика, 
Сесил Кашету Киенге

Предложение за регламент
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Изграждането на капацитет в 
подкрепа на развитието и 
сигурността за развитие следва да се 
използва само в извънредни случаи, 
когато целите на регламента не 
могат да се постигнат с други 
дейности за сътрудничество за 
развитие. Подкрепата за субектите в 
сектора за сигурност в трети 
държави, като се изключват 
въоръжените сили, в контекста на 
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предотвратяване на конфликти, 
управление на кризи или 
стабилизиране, е от съществено 
значение за осигуряването на 
подходящи условия за изкореняване на 
бедността и за развитие. Доброто 
управление, ефективният 
демократичен контрол и граждански 
надзор върху системата за сигурност, 
както и спазването на правата на 
човека и принципите на правовата 
държава са основни характеристики 
на една добре функционираща 
държава във всеки контекст и следва 
да се насърчават чрез по-широка 
подкрепа за реформата в сектора за 
сигурност в трети държави.

Or. en

Изменение 536
Сабине Льозинг, Лола Санчес Калдентей

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета на основание на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да се прилагат за настоящия 
регламент. Тези правила са установени 
във Финансовия регламент, като с тях 
по-специално се определя процедурата 
за съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансова помощ, бюджетна помощ, 
доверителни фондове, финансови 
инструменти и бюджетни гаранции и 
се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети съгласно 
член 322 от Договора за 

(31) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета на основание на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да се прилагат за настоящия 
регламент. Тези правила са установени 
във Финансовия регламент, като с тях 
по-специално се определя процедурата 
за съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансова помощ, бюджетна помощ и 
бюджетни гаранции и се предвижда 
контрол върху отговорността на 
финансовите оператори. Правилата, 
приети съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, се отнасят също така до защитата 
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функционирането на Европейския съюз, 
се отнасят също така до защитата на 
бюджета на Съюза в случай на общи 
недостатъци във връзка с прилагането 
на принципите на правовата държава в 
държавите членки и трети държави, тъй 
като зачитането на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране от 
ЕС.

на бюджета на Съюза в случай на общи 
недостатъци във връзка с прилагането 
на принципите на правовата държава в 
държавите членки и трети държави, тъй 
като зачитането на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране от 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Досега не е обърнато внимание на проблема с липсата на парламентарен контрол и 
надзор по отношение на доверителните фондове. Доверителните фондове като 
инструменти за финансиране не отговарят на критериите за прозрачност и 
парламентарен контрол/надзор.

Изменение 537
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета на основание на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да се прилагат за настоящия 
регламент. Тези правила са установени 
във Финансовия регламент, като с тях 
по-специално се определя процедурата 
за съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансова помощ, бюджетна помощ,
доверителни фондове, финансови 
инструменти и бюджетни гаранции и се 
предвижда контрол върху отговорността 
на финансовите оператори. Правилата, 
приети съгласно член 322 от Договора 

(31) Хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета на основание на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да се прилагат за настоящия 
регламент. Тези правила са установени 
във Финансовия регламент, като с тях 
по-специално се определя процедурата 
за съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансова помощ, бюджетна помощ, 
финансови инструменти и бюджетни 
гаранции и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети съгласно 
член 322 от Договора за 
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за функционирането на Европейския 
съюз, се отнасят също така до защитата 
на бюджета на Съюза в случай на общи 
недостатъци във връзка с прилагането 
на принципите на правовата държава в 
държавите членки и трети държави, тъй 
като зачитането на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране от 
ЕС.

функционирането на Европейския съюз, 
се отнасят също така до защитата на 
бюджета на Съюза в случай на общи 
недостатъци във връзка с прилагането 
на принципите на правовата държава в 
държавите членки и трети държави, тъй 
като зачитането на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране от 
ЕС.

Or. en

Изменение 538
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Поради широкото естество и 
обхват на настоящия регламент и за 
да се гарантира съгласуваност между 
принципите, целите и разходите по 
настоящия регламент и по други 
инструменти за външно 
финансиране, като Регламент (ИПП 
III), хоризонтална управителна група,
установена във всички съответни 
отдели на Комисията и на ЕСВД и 
оглавена от ЗП/ВП или представител 
на съответната длъжност 
отговарят за насочването, 
координацията и управлението на 
политиките, програмите, целите и 
действията по настоящия регламент 
с цел да се гарантира съответствие, 
ефикасност, прозрачност и 
отчетност на цялото външно 
финансиране на ЕС.

Or. en
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Изменение 539
Михаел Галер, Ребека Хармс

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на способността им 
за постигане на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на използването 
на еднократни суми, единни ставки и 
единични разходи, както и 
финансиране, което не е свързано с 
разходи, както е посочено в член 125, 
параграф 1 от Финансовия регламент.

(32) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на нуждите, 
предпочитанията и специфичния 
контекст на партньорите, тяхната 
относимост, устойчивост и
способността им за спазване на 
принципите за ефективност на 
развитието, постигане на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на използването 
на еднократни суми, единни ставки и 
единични разходи, както и 
финансиране, което не е свързано с 
разходи, както е посочено в член 125, 
параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/10461a на Европейския 
парламент и на съвета („Финансовия 
регламент“). Ролята на Европейския 
фонд за демокрация (ЕФД) като 
фондация, разполагаща със 
съответния мандат чрез 
европейските институции за 
подкрепа за демокрацията, 
гражданското общество и правата на 
човека по цял свят, следва да бъде 
засилена и увеличена съгласно 
настоящия регламент. На ЕФД 
следва да се предостави 
административна гъвкавост и 
финансови възможности за 
отпускане на целенасочени 
безвъзмездни средства за 
участниците от гражданското 
общество в Европейската политика 
за съседство, насочени към 
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изпълнение на Европейската 
политика за съседство, особено 
когато това засяга развитието на 
демокрацията, правата на човека, 
свободните избори и принципите на 
правовата държава, посочени в член 
17/18 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 540
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на способността им
за постигане на конкретните цели на 
действията и за постигане на
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и
очакваният риск от неспазване. Това 
следва да включва разглеждане на 
използването на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент.

(32) Видовете финансиране и 
методите на изпълнение по настоящия 
регламент следва да бъдат избрани в 
зависимост от способността им да 
осигурят осъществяване на 
посочените цели и съответните 
дейности по тях, по-специално от 
способността им да постигат
резултати и положението в 
държавата партньор или въпросната
организация, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очаквания
риск от неспазване на изискванията. 
Това следва да включва разглеждане на 
използването на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент.

Or. en

Изменение 541
Чарлз Танък, Елени Теохарус
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Новият Европейски фонд за 
устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 
който се основава на успешния се
предшественик – ЕФУР70, следва да 
представлява интегриран финансов 
пакет, който предоставя възможности за 
финансиране под формата на 
безвъзмездни средства, бюджетни 
гаранции и финансови инструменти по 
целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 
Плана за външни инвестиции и да 
комбинира операциите за смесено 
финансиране и операциите за бюджетни 
гаранции, обхванати от Гаранцията за 
външна дейност, включително тези, 
покриващи суверенните рискове, 
свързани с операции по отпускане на 
заеми, изпълнявани по-рано в рамките 
на мандата на Европейската 
инвестиционна банка за външно 
кредитиране. Предвид ролята си в 
рамките на Договорите и опита си през 
последните десетилетия в подкрепа на 
политиките на Съюза, Европейската 
инвестиционна банка следва да остане 
естествен партньор на Комисията за 
изпълнението на операциите съгласно 
Гаранцията за външна дейност.

(33) Новият Европейски фонд за 
устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 
който се основава на успешния си
предшественик – ЕФУР70, следва да 
представлява интегриран финансов 
пакет, който предоставя възможности за 
финансиране под формата на 
безвъзмездни средства, бюджетни 
гаранции и финансови инструменти по 
целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 
Плана за външни инвестиции и да 
комбинира операциите за смесено 
финансиране и операциите за бюджетни 
гаранции, обхванати от Гаранцията за 
външна дейност, включително тези, 
покриващи суверенните рискове, 
свързани с операции по отпускане на 
заеми, изпълнявани по-рано в рамките 
на мандата на Европейската 
инвестиционна банка за външно 
кредитиране. Предвид ролята си в 
рамките на Договорите и опита си през 
последните десетилетия в подкрепа на 
политиките на Съюза, Европейската 
инвестиционна банка следва да остане 
естествен партньор на Комисията за 
изпълнението на операциите съгласно 
Гаранцията за външна дейност и ще 
продължи да ѝ бъде гарантирана роля 
във външното финансиране на ЕС 
чрез подновен Мандат за външно 
кредитиране плюс (МВК+).

_________________ _________________

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 септември 2017 г. за създаване на 
Европейски фонд за устойчиво развитие
(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 
Гаранционен фонд на ЕФУР.

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 септември 2017 г. за създаване на 
Европейски фонд за устойчиво развитие
(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 
Гаранционен фонд на ЕФУР.

Or. en
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Изменение 542
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Новият Европейски фонд за 
устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 
който се основава на успешния се
предшественик – ЕФУР70, следва да 
представлява интегриран финансов 
пакет, който предоставя възможности за 
финансиране под формата на 
безвъзмездни средства, бюджетни 
гаранции и финансови инструменти по 
целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 
Плана за външни инвестиции и да 
комбинира операциите за смесено 
финансиране и операциите за бюджетни 
гаранции, обхванати от Гаранцията за 
външна дейност, включително тези, 
покриващи суверенните рискове, 
свързани с операции по отпускане на 
заеми, изпълнявани по-рано в рамките 
на мандата на Европейската 
инвестиционна банка за външно 
кредитиране. Предвид ролята си в 
рамките на Договорите и опита си през 
последните десетилетия в подкрепа на 
политиките на Съюза, Европейската 
инвестиционна банка следва да остане 
естествен партньор на Комисията за 
изпълнението на операциите съгласно 
Гаранцията за външна дейност.

(33) Новият Европейски фонд за 
устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 
който се основава на своя
предшественик – ЕФУР70, следва да 
представлява интегриран финансов 
пакет, който предоставя възможности за 
финансиране под формата на 
безвъзмездни средства, бюджетни 
гаранции и финансови инструменти по 
целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 
Плана за външни инвестиции и да 
комбинира операциите за смесено 
финансиране и операциите за бюджетни 
гаранции, обхванати от Гаранцията за 
външна дейност, включително тези, 
покриващи суверенните рискове, 
свързани с операции по отпускане на 
заеми, изпълнявани по-рано в рамките 
на мандата на Европейската 
инвестиционна банка за външно 
кредитиране. Предвид ролята си в 
рамките на Договорите и опита си през 
последните десетилетия в подкрепа на 
политиките на Съюза, Европейската 
инвестиционна банка следва да остане 
естествен партньор на Комисията за 
изпълнението на операциите съгласно 
Гаранцията за външна дейност.

_________________ _________________

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 септември 2017 г. за създаване на 
Европейски фонд за устойчиво развитие
(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 
Гаранционен фонд на ЕФУР.

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 септември 2017 г. за създаване на 
Европейски фонд за устойчиво развитие
(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 
Гаранционен фонд на ЕФУР.

Or. en
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Обосновка

Не знаем дали ЕФУР е успешен и дали постига всички цели, за които Парламентът се 
бори, тъй като прилагането му едва започва.

Изменение 543
Патриция Тоя

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 
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.

(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 
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. ЕФУР+ следва да
насърчава партньорствата със 
стопанска/нестопанска цел като 
средство за насочване на потенциала 
на частния сектор и инвестициите 
към устойчивото развитие и 
изкореняването на бедността. 
Стратегическото участие на 
организациите на гражданското 
общество следва да бъде насърчавано 
на всички етапи от проектния цикъл, 
включително изпълнението. 
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Делегациите на Съюза на национално 
равнище следва да организират срещи 
между предприятия и ОГО, тъй като 
сътрудничеството между двата 
сектора може да бъде от съществено 
значение за намиране на подходящи 
решения за насърчаване на 
икономическото и социалното 
развитие на общностите, създаване 
на работни места, достоен труд и 
нови бизнес възможности за 
социалните предприятия, 
микропредприятията и МСП. 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. it

Обосновка

Сътрудничеството с гражданското общество и участието на неправителствените 
организации на всички етапи от проектите е от съществено значение за постигане на 
икономическите и социалните цели.

Изменение 544
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 

(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 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
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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.

бедността, насърчаването на мирни, 
справедливи и приобщаващи 
общества, устойчивия и приобщаващ 
растеж, справянето с изменението на 
климата чрез смекчаване на 
последиците от него и адаптиране 
към него и с влошаването на 
състоянието на околната среда,
създаването на достойни работни места, 
икономическите възможности, уменията 
и предприемачеството, социално-
икономическите сектори,
кооперациите, микро-, малките и 
средните предприятия, както и 
преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за принудителната миграция и 
принудителното 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. Инвестициите следва 
да се основават на анализ на 
конфликтите, с акцент върху 
първопричините за конфликти, 
уязвимостта и нестабилността, 
като се постига максимален 
потенциал за насърчаване на мира и 
свеждане до минимум на рисковете 
от изостряне на конфликти.

Or. en

Изменение 545
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 



PE632.090v01-00 136/192 AM\1172161BG.docx

BG

средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
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.

средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо, културно и социално 
развитие и насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, насърчаването на 
приобщаващо и равноправно 
качествено образование, 
подкрепянето на образователни и 
културни системи, 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.

Or. en

Изменение 546
Луи Мишел

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 
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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,
индустриализацията, социално-
икономическите сектори, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция и 
принудителното разселване, както и 
укрепването на принципите на 
правовата държава и на правата на 
човека, 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. fr

Изменение 547
Марите Схаке

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 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 

(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 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
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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.

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 демокрацията, правата на човека и 
принципите на правовата държава, 
липсата на гореизброените често 
представлява 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.

Or. en

Изменение 548
Патриция Тоя

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 
върху развитието без нарушения на 

(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 утойчивото 
развитие. Участието на частния сектор 
в сътрудничеството на Съюза с 
държавите партньори посредством 
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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.

ЕФУР+ следва да доведе до измеримо 
допълнително въздействие 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.
С цел максимално увеличаване на своя 
принос към Програмата до 2030 г. 
ЕФУР+ следва да включи нов 
инвестиционен прозорец за 
човешкото развитие, който да бъде 
прибавен към вече предвидените пет 
от неговия предшественик.

Or. it

Обосновка

Човешкото развитие, което се отнася по-специално към основните услуги, свързани 
със здравеопазването, образованието и културата, трябва да бъде прибавено като 
инвестиционен прозорец в ЕФУР+ с оглед на неговото значение.

Изменение 549
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 

(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 
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средства от частния сектор. Участието 
на частния сектор в сътрудничеството 
на Съюза с държавите партньори 
посредством ЕФУР+ следва да доведе 
до измеримо допълнително въздействие 
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.

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 
държавите партньори посредством 
ЕФУР+ следва да доведе до измеримо 
допълнително въздействие върху 
развитието при пълно зачитане на 
околната среда, правата и поминъка 
на местните общности, без 
нарушения в 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 550
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

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 Съвета71. 
Тези операции следва да бъдат 

(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 Съвета71. 
Тези операции следва да бъдат 
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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 
остават отговорност на 
правителствата.

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
поминък и при които съотношението 
между разходи и ползи повишава 
устойчивостта на инвестициите, и 
които дават най-високи гаранции за 
устойчивост и дългосрочно 
въздействие за развитие чрез местно 
участие. Операциите, подпомагани с 
Гаранцията за външна дейност, следва 
да бъдат придружени от задълбочена 
предварителна оценка на екологичните, 
финансовите и социалните аспекти,
включително на въздействието върху 
правата на човека и поминъка на 
засегнатите общности, 
въздействието върху неравенствата и 
определянето на начини за 
разрешаване на тези неравенства в 
съответствие с изискванията за по-добро 
регулиране и при надлежно отчитане 
на принципа на свободното и 
информирано предварително съгласие 
на засегнатите общности в свързани 
със земята инвестиции. Гаранцията за 
външна дейност не се използва за
приватизиране или ограничаване на
предоставянето на основни 
обществени услуги, което остава
отговорност на правителствата.

_________________ _________________

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 



PE632.090v01-00 142/192 AM\1172161BG.docx

BG

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).

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).

Or. en

Изменение 551
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 Съвета71. 
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 

(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 Съвета71. 
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 достойни работни места 
и поминък и при които съотношението 
между разходи и ползи повишава 
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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 
остават отговорност на правителствата.

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 е целесъобразно, включително 
на въздействието върху правата и
поминъка на засегнатите общности, 
и в съответствие с изискванията за по-
добро регулиране и при надлежно 
отчитане на принципа на свободното 
и информирано предварително 
съгласие на засегнатите общности в 
свързани със земята инвестиции.
Следва да се извършат и последващи 
оценки за измерване на въздействието 
върху развитието на операциите по 
линия на ЕФУР+. Гаранцията за 
външна дейност не следва да се 
използва за предоставяне на основни 
обществени услуги, които 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).

Or. en

Изменение 552
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Сесил Кашету 
Киенге, Ели Шлайн

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 

(36) Следва да се създаде Гаранция за 
външна дейност, която да се основава на 
съществуващата гаранция от ЕФУР и на 
Гаранционния фонд за външни 
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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 Съвета71. 
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 
остават отговорност на 
правителствата.

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 Съвета71. 
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 се 
използва за приватизиране или 
ограничаване на предоставянето на
основни обществени услуги, което 
остава 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).
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Or. en

Изменение 553
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 36a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) С цел изпълнение на 
политическите ангажименти на 
Съюза във връзка с изменението на 
климата, енергията от възобновяеми 
източници и ефективността на 
ресурсите най-малко 50% от 
финансирането, отпуснато по линия 
на гаранцията, следва да бъде 
предназначено за инвестиции от 
значение за тези сектори.

Or. en

Изменение 554
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните, 
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните и 
първопричините за миграцията като 
бедност и неравенство. Постигането 
на баланс между принципа на 
предвидимост и необходимостта от 
бързо реагиране на новите потребности, 
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предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

които не са обхванати от 
установените съгласно настоящия 
регламент цели, следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на нужди, които не са обхванати от 
настоящия регламент, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди
предварително определена
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 555
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните,
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните и 
въздействието, по-специално върху 
развиващите се държави, на 
нарастващия брой разселени лица в 
глобален мащаб. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
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успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 556
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните, 
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на
успешния опит на Европейския фонд 
за развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните и 
последиците от големия брой 
засегнати от разселването в глобален 
мащаб. Постигането на баланс между 
принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на
опита на Европейския фонд за развитие
(ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
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регламент. процедурите, установени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 557
Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните, 
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

(39) С оглед на посочените 
географски райони външните дейности 
често се изпълняват в изключително 
нестабилна среда, която изисква 
непрекъснато и бързо адаптиране към 
развиващите се потребности на 
партньорите на Съюза и към глобалните 
предизвикателства пред правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните, 
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

Or. fr
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Изменение 558
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Мерките в областта на 
борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност, 
киберсигурността и изграждането на 
военен капацитет на военните 
участници в трети държави като 
ПРСР трябва да бъдат планирани и 
изпълнявани при стриктно спазване 
на международното хуманитарно 
право и международното право в 
областта на правата на човека, за да 
се предотвратят нарушения на тези 
задължения и щети върху 
сигурността и репутацията на Съюза 
като страна, която надеждно 
насърчава международното право и 
основаната на правила международна 
система. За гореизброените политики 
е належащо широкото и 
систематично използване на 
съществуващите „Оперативни 
насоки за правата на човека за 
действия за външно сътрудничество 
на ЕС, насочени към тероризма, 
организираната престъпност и 
киберсигурността. Интегриране на 
подход, основан на правата.” Тези 
насоки са от особено значение по 
отношение на предотвратяването на 
изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне и надлежното провеждане 
на съдебния процес, включително 
презумпцията за невиновност, 
правото на справедлив процес и 
правото на защита. Мерките в 
посочените по-горе области на 
политиката също се придружават от 
подходящи процедури за оценка на 
риска, мониторинг и оценка. 
Наложително е изпълнението на 
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мерките да се следи внимателно и да 
се докладва редовно и публично.

Or. en

Изменение 559
Тиери Корнийе, Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да се засили ангажираността 
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно, да 
благоприятства използването на 
собствените институции на държавите 
партньори и на системите и 
процедурите на държавите партньори за 
всички аспекти на проектния цикъл за 
сътрудничество.

(42) За да се засили ангажираността
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно, да 
благоприятства използването на 
собствените институции на държавите 
партньори и на системите и 
процедурите на държавите партньори за 
всички аспекти на проектния цикъл за 
сътрудничество. ЕС следва също така 
да осигури програми за обучение за 
това как да се кандидатства за 
финансиране от ЕС, насочени към 
държавните служители на местните 
органи и организациите на 
гражданското общество с цел да им 
се помогне да повишат 
допустимостта и ефективността на 
проектите си. Тези програми следва 
да се изпълняват в съответните 
държави, достъпни на езика на 
държавата, в допълнение към всички 
програми за дистанционно обучение, 
които също са създадени, за да се 
гарантира целенасочено обучение, 
отговарящо на нуждите на тази 
държава.

Or. en

Изменение 560
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Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да се засили
ангажираността на държавите 
партньори по отношение на техните 
процеси на развитие и устойчивостта на 
външната помощ, Съюзът следва, когато 
е уместно, да благоприятства 
използването на собствените 
институции на държавите партньори и 
на системите и процедурите на 
държавите партньори за всички аспекти 
на проектния цикъл за сътрудничество.

(42) За да се засили демократичната
ангажираност на държавите партньори 
по отношение на техните процеси на 
развитие и устойчивостта на външната 
помощ, Съюзът следва, когато е 
уместно, да благоприятства 
използването на собствените 
институции на държавите партньори, на 
ресурсите и на системите и 
процедурите на държавите партньори за 
всички аспекти на проектния цикъл за 
сътрудничество, като едновременно с 
това се гарантират ресурси и 
експертен опит на местно равнище, 
както и пълноценно участие на 
местните органи и гражданското 
общество.

Or. fr

Изменение 561
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да се засили ангажираността 
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно, да 
благоприятства използването на 
собствените институции на държавите 
партньори и на системите и 
процедурите на държавите партньори за 
всички аспекти на проектния цикъл за 
сътрудничество.

(42) За да се засили ангажираността 
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно, да 
благоприятства използването на 
собствените институции на държавите 
партньори, където са налични 
демократични институции, и на 
системите и процедурите на държавите 
партньори за всички аспекти на 
проектния цикъл за сътрудничество.
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Or. it

Обосновка

Използването на институциите трябва да се улеснява при условия, в които се спазват 
принципите на правовата държава.

Изменение 562
Марите Схаке

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да се засили ангажираността 
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно, да 
благоприятства използването на 
собствените институции на държавите 
партньори и на системите и 
процедурите на държавите партньори 
за всички аспекти на проектния цикъл за 
сътрудничество.

(42) За да се засили ангажираността 
на държавите партньори по отношение 
на техните процеси на развитие и 
устойчивостта на външната помощ, 
Съюзът следва, когато е уместно и 
възможно, да благоприятства 
използването на собствените
демократични институции на 
държавите партньори и на отчетните 
системи и процедури на държавите 
партньори за всички аспекти на 
проектния цикъл за сътрудничество.

Or. en

Изменение 563
Едуард Кукан

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Позоваванията на посочените в 
член 9 от Решение № 2010/427/ЕС79 на 
Съвета инструменти на Съюза, които се 
заменят с настоящия регламент, следва 
да се четат като позовавания на 
настоящия регламент и Комисията 
следва да гарантира, че настоящият 
регламент се прилага в съответствие с 

(48) Позоваванията на посочените в 
член 9 от Решение № 2010/427/ЕС79 на 
Съвета инструменти на Съюза, които се 
заменят с настоящия регламент, следва 
да се четат като позовавания на 
настоящия регламент и Комисията 
следва да гарантира, че настоящият 
регламент се прилага в съответствие с 
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ролята на ЕСВД, предвидена в това 
решение.

ролята и компетентността на ЕСВД, 
предвидени в това решение.

_________________ _________________

79 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 
26 юли 2010 г. за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна дейност
(ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

79 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 
26 юли 2010 г. за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна дейност
(ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

Or. en

Изменение 564
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Позоваванията на посочените в 
член 9 от Решение № 2010/427/ЕС79 на 
Съвета инструменти на Съюза,
които се заменят с настоящия 
регламент, следва да се четат като 
позовавания на настоящия регламент 
и Комисията следва да гарантира, че 
настоящият регламент се прилага в 
съответствие с ролята на ЕСВД, 
предвидена в това решение.

(48) Върховният представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност 
(„върховният представител“) следва 
да гарантира цялостната 
политическа координация на 
външната дейност на Съюза, като 
гарантира единството, 
последователността и 
ефективността на външната 
дейност на Съюза, по-специално чрез
настоящия регламент.

_________________

79 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 
26 юли 2010 г. за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., 
стр. 30).

Or. en

Изменение 565
Чарлз Танък, Елени Теохарус
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от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него също така се създава 
Европейският фонд за устойчиво 
развитие плюс (наричан по-долу 
„ЕФУР+“) и Гаранция за външна 
дейност.

С него също така се създава 
Европейският фонд за устойчиво 
развитие плюс (ЕФУР+), Гаранцията
за външна дейност и подновеният 
Мандат за външно кредитиране плюс 
(МВК+).

Or. en

Изменение 566
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) „програмна рамка“ означава 
тематичните или географските 
рамки, чрез които целите на 
политиките се превръщат от рамка 
на политиката в (многогодишни) 
програми. Програмна рамка може да 
се състои от национални, 
мултинационални, регионални и 
трансрегионални стратегии;

Or. en

Изменение 567
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „национална програма“ означава 
индикативна програма, обхващаща една 

(1) „национална стратегия“ 
означава индикативна стратегия, 
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държава; обхващаща една държава;

Or. en

Изменение 568
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „многонационална програма“ 
означава индикативна програма, 
обхващаща повече от една държава;

(2) „многонационална стратегия“ 
означава индикативна стратегия, 
обхващаща повече от една държава;

Or. en

Изменение 569
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „регионална програма“ означава 
индикативна многонационална
програма, обхващаща повече от една 
трета държава в рамките на същия 
географски район по смисъла на член 4, 
параграф 2;

(4) „регионална стратегия“ 
означава индикативна многонационална
стратегия, обхващаща повече от една 
трета държава в рамките на същия 
географски район по смисъла на член 4, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 570
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(5) „трансрегионална програма“ 
означава индикативна многонационална
програма, обхващаща няколко трети 
държави от различни райони по смисъла 
на член 4, параграф 2 от настоящия 
регламент;

(5) „трансрегионална стратегия“ 
означава индикативна многонационална
стратегия, обхващаща няколко трети 
държави от различни райони по смисъла 
на член 4, параграф 2 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 571
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „трансрегионална програма“ 
означава индикативна многонационална
програма, обхващаща няколко трети 
държави от различни райони по смисъла 
на член 4, параграф 2 от настоящия 
регламент;

(5) „трансрегионална стратегия“ 
означава индикативна многонационална
стратегия, обхващаща няколко трети 
държави от различни райони по смисъла 
на член 4, параграф 2 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 572
Токиа Саифи, Морис Понга

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „гражданско общество“ 
означава всички видове лица или 
групи, които са независими от 
държавата, включително НПО, 
университетите, частният сектор, 
синдикатите, както и защитниците 
на правата на човека, определени в 
Декларацията на ООН за правото и 
отговорността на лицата;

Or. fr
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Изменение 573
Едуард Кукан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „финансиращ субект“ означава 
държава членка, международна 
финансова институция или публична 
институция на държава членка, 
обществена агенция или други субекти, 
които участват в общия обезпечителен 
фонд с парични средства или с 
гаранции.

(8) „финансиращ субект“ означава 
държава членка, международна 
финансова институция или публична 
институция на държава членка, 
обществена агенция или други
публични или частни субекти, които 
участват в общия обезпечителен фонд с 
парични средства или с гаранции.

Or. en

Изменение 574
Едуард Кукан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „допълняемост“ означава 
принцип, който гарантира, че 
подкрепата чрез Гаранцията за 
външна дейност допринася за 
устойчивото развитие чрез 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 предприемане на 
мерки срещу неефективността на 
пазара или неоптималните 
инвестиционни ситуации, както и 
подобряване на качеството, 
устойчивостта, въздействието или 
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мащаба на дадена инвестиция. Чрез 
този принцип също така се 
гарантира, че операциите по линия на 
Гаранцията за външна дейност не 
заменят подкрепата от държава 
членка, частно финансиране, друга 
финансова намеса на Съюза или 
международна финансова намеса и 
предотвратяват изместването на 
други публични или частни 
инвестиции. Подкрепените от 
Гаранцията 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.

Or. en

Изменение 575
Богуслав Соник, Морис Понга

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „допълняемост“ означава 
принцип, гарантиращ, че целта на 
подкрепата чрез гаранцията от 
ЕФУР не е да замени подкрепата от 
държава членка, частно финансиране 
или друга финансова намеса на Съюза, 
както и че тази подкрепа е насочена 
към преодоляване на 
неефективността на пазара и към 
предотвратяване на отблъскването 
на други публични или частни 
инвестиции;

Or. en



AM\1172161BG.docx 159/192 PE632.090v01-00

BG

Изменение 576
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „бедност“ означава всички 
области, в които хората от 
отделните полове са онеправдани и 
считани за недееспособни в 
различните общества и в местен 
контекст. Основните измерения на 
бедността включват 
икономическите, човешките, 
политическите, социално-
културните възможности, както и 
възможността за защита.

Or. en

Изменение 577
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) „чувствителност към 
аспектите на пола“ означава да се 
действа с цел разбиране и отчитане 
на обществените и културните 
фактори, свързани с изключването и 
дискриминацията, основаваща се на 
пола, в най-различни сфери на
обществения и личния живот;

Or. en

Изменение 578
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 8в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) „организации на гражданското 
общество“ означава всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, с непартийни и ненасилнически 
цели, чрез които хората се 
организират, за да се стремят към 
общи цели и идеали, били те 
политически, културни, социални или 
икономически. Те действат на 
местно, национално, регионално и 
международно равнище и включват 
градски и селски, формални и 
неформални организации

Or. en

Изменение 579
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8г) „чувствителност към 
конфликти“ означава да се действа с 
разбиране, че всяка инициатива, 
провеждана в засегната от конфликт 
среда, ще взаимодейства с този 
конфликт и че такова 
взаимодействие ще води до 
последствия, които може да имат 
положително или отрицателно 
въздействие. Чувствителността към 
конфликти означава да се гарантира 
по най-добрия възможен начин, че с 
действията на ЕС (политически, 
относно политиката, външната 
помощ) се избягва наличието на 
отрицателно въздействие и се 
постига максимално положително 
въздействие върху динамиката на 
конфликтите, като по този начин се 
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допринася за предотвратяване на 
конфликти, структурна стабилност 
и изграждане на мира.

Or. en

Изменение 580
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8д) „допълняемост“ в контекста 
на ЕФУР+ посочва принципа, 
гарантиращ, че целта на подкрепата 
не е да замени подкрепата от 
държава членка, частно финансиране 
или друга финансова намеса на Съюза, 
както и че тази подкрепа е насочена 
към преодоляване на 
неефективността на пазара и към 
предотвратяване на отблъскването 
на други публични или частни 
инвестиции.

Or. en

Изменение 581
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 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 

1. Общата цел на настоящия 
регламент е да подкрепи държавите 
членки в техните действия в световен 
мащаб, за да се преследват целите и 
прилагат принципите, залегнали в 
Устава на Организацията на 
обединените нации.
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Договора за Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 582
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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
основните интереси на Съюза в 
световен мащаб, за да се преследват 
целите и прилагат принципите на 
външната дейност на Съюза, 
определени в член 3, параграф 5,
членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз и член 11 от
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като се зачита 
политическата рамка за 
сътрудничество за развитие на ЕС, 
както е определено в член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Постигането на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и изпълнението на 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата 
представлява основна цел на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 583
Марите Схаке

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 предостави 
финансовата рамка с цел да се
позволи утвърждаването и 
насърчаването на ценностите и 
интересите на Съюза в световен мащаб в 
съответствие с целите и принципите 
на външната дейност на Съюза, 
определени в член 3, параграф 5 и 
членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз, включително 
зачитането на основните права и 
принципи, както и защитата и 
насърчаването на правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава.

Or. en

Изменение 584
Токиа Саифи, Морис Понга

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 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 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 
207, 208 и 212 от ДФЕС.

Or. fr

Изменение 585
Едуард Кукан
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Финансирането по настоящия 
регламент съответства на 
ценностите и принципите на Съюза, 
както и на ангажиментите на Съюза 
съгласно международното право, 
като се вземат предвид съответните 
политики и позиции на Съюза.

Or. en

Изменение 586
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да се развият специални 
засилени отношения с държавите в 
източното и южното съседство на 
ЕС, основани на сътрудничество, мир 
и сигурност, взаимна отчетност и 
споделен ангажимент за 
универсалните ценности –
демокрация, правова държава и 
зачитане на правата на човека, 
социално-икономическа интеграция, 
опазване на околната среда и 
действия в областта на климата;

Or. en

Изменение 587
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони в съседството на 
Съюза, в Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн;

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони в съседството на 
Съюза, в Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн с цел постигането на 
устойчиво развитие на околната 
среда, изкореняването на бедността и 
борбата с неравенствата;

Or. en

Изменение 588
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони в съседството на 
Съюза, в Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн;

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството, както и 
да се даде възможност за социално и 
икономическо развитие и да се 
насърчават правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава в трети държави и 
региони в съседството на Съюза, в 
Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн;

Or. en

Изменение 589
Морис Понга, Токиа Саифи, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) намаляване и – в дългосрочен 
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план, изкореняване на бедността, по-
специално в най-слабо развитите 
държави; постигането на 
международните ангажименти и 
цели, договорени от Съюза, по-
специално Програмата до 2030 г. и 
ЦУР, и Парижкото споразумение;

Or. fr

Изменение 590
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Венсан Пейон, Дору-Клаудиан 
Фрунзулика, Сесил Кашету Киенге

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) преследва изкореняване на 
бедността, особено в най-слабо 
развитите държави;

Or. en

Изменение 591
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността 
и мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват стабилността и мирът и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства в съответствие с 
принципа на ненамеса, залегнал в член 
2 от Устава на ООН;

Or. fr
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Изменение 592
Лола Санчес Калдентей

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства,
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
подпомагат организациите на 
гражданското общество и местните 
органи, да се укрепват стабилността и 
мира, да се предотвратяват 
конфликти и да се насърчават 
справедливи и приобщаващи общества 
и да се преодоляват други глобални и 
регионални предизвикателства, както и 
нуждите на външната политика и 
предизвикателствата пред нея 
съгласно определението в 
приложение III;

Or. en

Изменение 593
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват
стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително
миграцията и мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава,
правата на човека и равенството 
между половете, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, включително тези, които 
защитават правата на жените, да се 
укрепват многостранното 
сътрудничество и мира, да се 
предотвратяват конфликти и да се 
насърчават справедливи и
приобщаващи общества, както и да се 
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преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително
борбата срещу изменението на 
климата и влошаването на 
състоянието на околната среда.

Or. en

Изменение 594
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) както на световно, така и на 
регионално, национално и двустранно
равнище – да се укрепват, насърчават, 
опазват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека и да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, когато това е необходимо, 
без предварителното съгласие на 
правителствата и публичните 
органи, да се насърчава 
многостранното сътрудничество, 
международното правосъдие и 
търсенето на отговорност, да се
укрепват стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително
изменението на климата и 
стесняването на пространството за 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 595
Едуард Кукан

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността 
и мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество и местните органи, да се
предотвратяват конфликти и да се 
насърчава укрепването на
стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални и 
регионални предизвикателства;

Or. en

Изменение 596
Токиа Саифи, Морис Понга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността, да се подкрепя 
устойчивото, приобщаващо и от 
полза за всички икономическо и 
социално развитие;

Or. fr

Изменение 597
Рено Мюзелие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество и изграждането на 
капацитет на местните и 
регионалните органи, да се укрепват 
стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително 
миграцията и мобилността;

Or. fr

Изменение 598
Ели Шлайн, Норберт Нойзер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително улесняване на 
организираната и безопасната 
миграция и мобилност;

Or. en

Изменение 599
Тиери Корнийе, Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се намали и изкорени
бедността в дългосрочен план, 
особено в най-слабо развитите 
държави; да се постигнат
международните ангажименти и 
цели, договорени от Съюза, по-
специално Програмата до 2030 г., ЦУР 
и Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 600
Кати Пири

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се насърчава защитата и 
упражняването на правата на 
жените и момичетата, включително 
икономическите, трудовите и 
социалните права, и сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, 
включително чрез широкообхватно 
сексуално образование, както и да се
признава и оценява неплатеният
труд и домакинската работа;

Or. en

Изменение 601
Елени Теохарус, Чарлз Танък

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се укрепват правата на 
човека, демокрацията, доброто 
управление и принципите на 
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правовата държава, включително при 
най-трудните обстоятелства и 
извънредните ситуации в 
партньорство с гражданското 
общество, включително 
защитниците на правата на човека в 
цял свят;

Or. en

Изменение 602
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се търси сътрудничество за 
развитие с държавите партньори за 
постигане на устойчиво развитие, 
премахване на бедността и борба 
срещу неравенствата, както се 
подчертава в целите за устойчиво 
развитие и Програмата до 2030 г.,

Or. en

Изменение 603
Елени Теохарус

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието и 
да се отговаря на и потребностите и 
приоритетите на външната 
политика.

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, както природни, така и 
причинени от човека, нестабилност, 
нарушения на правата на човека и 
конфликти; да се преодоляват 
предизвикателства пред устойчивостта, 
да се осигури връзка между 
хуманитарната помощ и действията в 
подкрепа на развитието.
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Or. en

Изменение 604
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието и 
посрещане на нуждите и 
приоритетите на външната 
политика.

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието.

Or. fr

Изменение 605
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието и 
да се отговаря на и потребностите и 
приоритетите на външната 
политика.

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието.

Or. en

Изменение 606
Сабине Льозинг, Лола Санчес Калдентей
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието и 
да се отговаря на и потребностите и 
приоритетите на външната 
политика.

в) да се реагира бързо на ситуации 
на криза, нестабилност и конфликти, да 
се преодоляват предизвикателства пред 
устойчивостта, да се осигури връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията в подкрепа на развитието.

Or. en

Обосновка

Механизмът за бързо реагиране трябва да бъде ясно свързан с извънредни и 
изключителни ситуации и трябва да се отнася за спешни и конфликтни ситуации. 
Добавеният термин „потребности и приоритети за външната политика“ е неясен и 
разширява обхватът на този механизъм до почти всяка ситуация, в която се засягат 
интересите на ЕС, което би направило механизма приложим за почти всяка ситуация.

Изменение 607
Мария Тереса Хименес Барбат, Марите Схаке, Силвия Коста

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) насърчаване на качествено и 
приобщаващо образование като 
ключов фактор за развитието и за 
целите на международното 
сътрудничество чрез намаляване на 
неравенството и бедността, 
овластяване на хората да живеят по-
здравословен и устойчив живот и 
насърчаване на толерантността и 
знанията с цел изграждане на по-
мирни общества;

Or. en
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Изменение 608
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се насърчава устойчивото 
развитие на развиващите се държави 
в икономически, социален и 
екологичен план с цел премахване на 
бедността и намаляване на 
неравенствата в съответствие с 
целите на ООН за устойчиво 
развитие;

Or. it

Обосновка

Целите за устойчиво развитие трябва да бъдат споменати сред конкретните цели.

Изменение 609
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се търси изкореняване на 
бедността, особено в най-слабо 
развитите държави;

Or. en

Изменение 610
Урмас Пает

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2a. Да се търси сътрудничество за 
развитие с държавите партньори за 
постигане на устойчиво развитие, 
както се подчертава в целите за 
устойчиво развитие и Програмата до 
2030 г. за борба срещу неравенствата 
и премахване на бедността.

Or. en

Изменение 611
Урмас Пает

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, по всички програми, 
географски и тематични, ежегодно и 
през целия период на действията, 
следва да бъде отделена за социално 
приобщаване и човешко развитие, за 
да се подкрепи и засили 
предоставянето на основни социални 
услуги, като здравеопазване, 
включително хранене, образование и 
социална закрила, особено за най-
маргинализираните лица и с акцент 
върху жените и децата.

Or. en

Изменение 612
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-малко 92% от разходите 3. Най-малко 95% от разходите 
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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.

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.
Регламентът допринася за 
колективната цел за постигане на 
0,20% от брутния национален доход 
на Съюза за най-слабо развитите 
държави и 0,7% от брутния 
национален доход на Съюза като 
официална помощ за развитие в 
рамките на срока на Програмата до 
2030 г.

Or. en

Изменение 613
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

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 614
Едуард Кукан

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-малко 92% от разходите 3. Най-малко 90% от разходите 
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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.

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 615
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 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 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. Най-малко 
40% от тях са предназначени за най-
слабо развитите държави, определени 
от Икономическия и социален съвет 
на ООН.

Or. fr

Изменение 616
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Поне 85% от официалната 
помощ за развитие, финансирана по 
програми, географски и тематични, 
съгласно настоящия регламент има 
като основна или значима цел 
равенството между половете и 
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правата и овластяването на жените 
и момичетата, ежегодно и през 
цялото времетраене на действията. 
Освен това 20% от официалната 
помощ за развитие, съгласно 
настоящия регламент, по всички 
програми, географски и тематични, 
има като основна цел равенството 
между половете, както и правата и 
овластяването на жените и 
момичетата.

Or. en

Изменение 617
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, по всички програми, 
географски и тематични, ежегодно и 
през целия период на действията, се 
отделя за социално приобщаване и 
човешко развитие, за да се подкрепи и 
засили предоставянето на основни 
социални услуги, като здравеопазване, 
включително хранене, образование и 
социална закрила, особено за най-
маргинализираните лица, 
включително жените и децата.

Or. en

Изменение 618
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Поне 85% от официалната 
помощ за развитие, финансирана по 
програми, географски и тематични, 
съгласно настоящия регламент има 
като основна или значима цел 
равенството между половете и 
правата и овластяването на жените 
и момичетата. Освен това 20% от 
официалната помощ за развитие, 
съгласно настоящия регламент, по 
всички географски и тематични 
програми, има като основна цел 
равенството между половете, както 
и правата и овластяването на 
жените и момичетата.

Or. en

Изменение 619
Норберт Нойзер, Венсан Пейон, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Сесил Кашету 
Киенге

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 10% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент се заделят за насърчаване 
на качествено и приобщаващо 
образование. В средносрочната 
оценка, предвидена в член 32, се 
проучва възможността финансовите
движения до 2027 г. да достигнат 15% 
до 2030 г. Половината от тази сума се 
използва за основно образование.

Or. en

Изменение 620
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, по всички програми, 
географски и тематични, ежегодно и 
през целия период на действията, се 
отделя за социално приобщаване и 
човешко развитие, за да се подкрепи и 
засили предоставянето на основни 
социални услуги, като здравеопазване, 
включително хранене, образование и 
социална закрила, особено за най-
маргинализираните лица, 
включително жените и децата.

Or. en

Изменение 621
Миря Вехкаперя

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, по всички програми, следва 
да допринася за социалното 
приобщаване и човешкото развитие с 
акцент върху основните социални 
услуги, и по-специално върху 
здравеопазването и образованието.

Or. en

Изменение 622
Марите Схаке
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансирането от Съюза 
съгласно настоящия регламент се
изпълнява чрез:

1. Финансирането от Съюза 
съгласно настоящия регламент се
планира чрез:

Or. en

Изменение 623
Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансирането от Съюза 
съгласно настоящия регламент се
изпълнява чрез:

1. Финансирането от Съюза 
съгласно настоящия регламент се
прилага чрез:

Or. en

Изменение 624
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) географски програми; a) (многогодишни) географски
програмни рамки;

Or. en

Изменение 625
Марите Схаке

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тематични програми; б) (многогодишни) тематични
програмни рамки;

Or. en

Изменение 626
Норберт Нойзер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Ели Шлайн, Сесил Кашету 
Киенге

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, изпълнявани в рамките 
на тези програми, са свързани с 
преследване на целите за устойчиво 
развитие.

Or. en

Изменение 627
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географските програми обхващат 
националното и многонационалното 
сътрудничество в следните райони:

Четири (многогодишни) географски 
програмни рамки се изготвят 
посредством делегиран акт и
обхващат националното и 
многонационалното сътрудничество в 
следните райони:

Or. en

Изменение 628
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Морис Понга, Токиа Саифи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Азия и Тихия океан; в) Азия;

Or. fr

Изменение 629
Морис Понга, Токиа Саифи, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Тихоокеански регион;

Or. fr

Обосновка

Следва да се запази определението „тихоокеански“, за да се предвиди специално 
финансиране за този регион, който е част от групата държави от АКТБ и от 
преговорите след Споразумението от Котону

Изменение 630
Морис Понга, Токиа Саифи, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Северна и Южна Америка и 
Карибския басейн.

г) Северна, Централна и Южна 
Америка.

Or. fr

Изменение 631
Морис Понга, Токиа Саифи, Богуслав Соник
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Карибски басейн;

Or. fr

Обосновка

Следва да се запази определението „карибски“, за да се предвиди специално 
финансиране за този регион, който е част от групата държави от АКТБ и от 
преговорите след Споразумението от Котону

Изменение 632
Богуслав Соник, Морис Понга

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географските програми могат да 
обхващат всички трети държави, с 
изключение на кандидатите и 
потенциалните кандидати по смисъла на 
Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и 
отвъдморските страни и територии по 
смисъла на Решение .../... (ЕС) на 
Съвета.

Географските програми могат да 
обхващат всички трети държави, с 
изключение на кандидатите и 
потенциалните кандидати по смисъла на 
Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и 
отвъдморските страни и територии по 
смисъла на Решение .../... (ЕС) на 
Съвета. Следва да бъдат създадени 
географски програми с 
континентален или трансрегионален 
обхват.

_________________ _________________

80 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ОВ L).

80 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ОВ L).

Or. en

Изменение 633
Луи-Жозеф Манскур, Венсан Пейон
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи обаче, 
въз основа на реципрочността и 
пропорционалността, географските 
програми могат да подпомогнат 
държавите партньори да укрепят 
сътрудничеството си със съседните 
най-отдалечени региони, посочени в 
член 349 от ДФЕС и с отвъдморските 
страни и територии, обхванати от 
Решението на Съвета за ОСТ.

Or. fr

Изменение 634
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните програми обхващат
действия, свързани с постигането на 
целите за устойчиво развитие на 
световно равнище, в следните области:

Тематичната програмна рамка се 
изготвя посредством делегиран акт и 
обхваща действия, свързани с 
постигането на целите и принципите 
на външната дейност на ЕС, 
определени в член 3, параграф 5 и 
членове 8 и 21 от Договора за
Европейския съюз, включително 
зачитането на основните права и 
принципи, защитата и 
насърчаването на правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава, както и целите 
за устойчиво развитие на световно 
равнище. Действията са групирани, но 
не са ограничени до следните
категории:

Or. en
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Изменение 635
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) права на човека и демокрация; заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази неясна формулировка е претекст за всякаква намеса, прикривана зад добри 
намерения.

Изменение 636
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) права на човека и демокрация; a) права на човека, демокрация, 
върховенство на закона и основни 
свободи;

Or. en

Изменение 637
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) равенство между половете и 
овластяване на жените и 
момичетата;

Or. en
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Изменение 638
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организации на гражданското 
общество;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Понятието „гражданското общество“ служи за пренебрегване на държавите и за 
насърчаване на чуждестранната намеса във вътрешната политика на държавите.

Изменение 639
Рено Мюзелие

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организации на гражданското 
общество;

б) организации на гражданското 
общество и местни и регионални 
власти;

Or. fr

Изменение 640
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стабилност и мир; в) изграждане на мира, 
предотвратяване на конфликти и
стабилност;
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Or. en

Изменение 641
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стабилност и мир; в) стабилност, мир и
международно правосъдие;

Or. en

Изменение 642
Морис Понга, Токиа Саифи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните програми могат да 
обхващат всички трети държави, както 
и отвъдморските страни и територии, 
определени в Решение .../... (ЕС) на 
Съвета.

Тематичните програми могат да 
обхващат всички трети държави.
Отвъдморските страни и територии
имат пълен достъп до тематичните 
програми както е предвидено в
Решение…/… (ЕС) на Съвета.
Ефективното им участие трябва да 
бъде гарантирано, като се вземат 
предвид техните специфики и 
особени предизвикателства, с които 
трябва да се справят.

Or. fr

Изменение 643
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) допринасяне за стабилността и 
предотвратяването на конфликти в 
спешни ситуации, нововъзникващи 
кризи, кризисни и следкризисни 
ситуации;

a) допринасяне за мира,
стабилността и предотвратяването на 
конфликти в спешни ситуации, 
нововъзникващи кризи, кризисни и 
следкризисни ситуации;

Or. en

Изменение 644
Рено Мюзелие

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите и отделните 
лица и за установяването на връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите,
регионите, общините, градовете и 
селата, обществата, общностите и 
отделните лица и за установяването на 
връзка между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

Or. fr

Изменение 645
Урмас Пает

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите и отделните 
лица и за установяването на връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите, децата и 
отделните лица и за установяването на 
връзка между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

Or. en
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Изменение 646
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите и отделните 
лица и за установяването на връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите, децата и 
отделните лица и за установяването на 
връзка между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

Or. en

Изменение 647
Жан-Люк Шафаузер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посрещане на нуждите и 
приоритетите на външната 
политика.

заличава се

Or. fr

Изменение 648
Юдит Саргентини, Мишел Раймон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посрещане на нуждите и 
приоритетите на външната 
политика.

заличава се
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Or. en

Изменение 649
Сабине Льозинг, Лола Санчес Калдентей

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посрещане на нуждите и 
приоритетите на външната 
политика.

заличава се

Or. en

Обосновка

Механизмът за бързо реагиране трябва да бъде ясно свързан с извънредни и 
изключителни ситуации и трябва да се отнася за спешни и конфликтни ситуации. С 
буква в) се разширява обхватът на този механизъм до почти всяка ситуация, в която 
се засягат интересите на ЕС, което би направило механизма приложим за почти 
всяка ситуация.

Изменение 650
Морис Понга, Токиа Саифи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията за бързо реагиране може да 
обхващат всички трети държави, както 
и отвъдморските страни и територии,
определени в Решение .../... (ЕС) на 
Съвета.

Действията за бързо реагиране може да 
обхващат всички трети държави.
Отвъдморските страни и територии
имат пълен достъп до действията за 
бързо реагиране, както е предвидено в 
Решение …/… (ЕС) на Съвета.

Or. fr
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