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Изменение 1
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Член 49 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) постановява, 
че всяка европейска държава, която 
зачита ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитане на правата 
на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства, и която се ангажира да ги 
насърчава, може да поиска да членува в 
Съюза. Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато е потвърдено, че 
отговаря на критериите за членство, 
установени на Европейския съвет през 
юни 1993 г. в Копенхаген („критериите 
от Копенхаген“), и при условие че 
Съюзът разполага с необходимия 
капацитет за интегрирането на новата 
държава членка. Критериите от 
Копенхаген са свързани със 
стабилността на институциите, 
гарантиращи демокрацията, правовата 
държава, правата на човека и зачитането 
и закрилата на малцинствата, наличието 
на функционираща пазарна икономика, 
капацитета за справяне с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите, включително 
присъединяване към целите на 
политическия, икономическия и 
паричния съюз. Следва обаче да се 
отбележи, че тези задължения не 
приключват при присъединяване и че 
държавите, които са били приети в 
Европейския съюз и които не 
поддържат тези ценности, както е 
посочено по-горе, подлежат на 
санкции;
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Or. en

Изменение 2
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 3
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Процесът на разширяване се 
основава на установени критерии и 
справедливи и строги условия. Всеки 
бенефициер се оценява според 
постигнатите от него резултати. 
Оценката на постигнатия напредък и 
идентифицирането на слабостите имат 
за цел да дадат стимули и насоки на 
изброените в приложение I 
бенефициери да продължат да 
провеждат необходимите мащабни 
реформи. За да се превърне 
перспективата за разширяване в 
реалност, неотклонното следване на 
подхода, при който се започва работа 
първо по основните принципи15, 
продължава да е от съществено 
значение. Напредъкът по пътя към 
присъединяването зависи от спазването 
от всеки кандидат на ценностите на 
Съюза, както и от способността му да 
предприеме необходимите реформи за 
привеждане на своята политическа, 
институционална, правна, 
административна и икономическа 
система в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките в 
Съюза.

(4) На теория процесът на 
разширяване се основава на установени 
критерии и справедливи и строги 
условия, въпреки че на практика се 
оказва много по-объркан, а спазването 
на критериите – незадоволително. 
Всеки бенефициер се оценява според 
постигнатите от него резултати. 
Оценката на постигнатия напредък и 
идентифицирането на слабостите имат 
за цел да дадат стимули и насоки на 
изброените в приложение I 
бенефициери да продължат да 
провеждат необходимите мащабни 
реформи. За да се превърне 
перспективата за разширяване в 
реалност, неотклонното следване на 
подхода, при който се започва работа 
първо по основните принципи15, 
продължава да е от съществено 
значение. Напредъкът по пътя към 
присъединяването зависи от спазването 
от всеки кандидат на ценностите на 
Съюза, както и от способността му да 
предприеме необходимите реформи за 
привеждане на своята политическа, 
институционална, правна, 
административна и икономическа 
система в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките в 
Съюза.

_________________ _________________

15 Подходът, при който се започва 
работа първо по основните принципи, 
обвързва правовата държава и 
основните права с другите две ключови 
области на процеса на присъединяване: 
икономическото управление — по-
силен акцент върху икономическото 
развитие и по-голямата 

15 Подходът, при който се започва 
работа първо по основните принципи, 
обвързва правовата държава и 
основните права с другите две ключови 
области на процеса на присъединяване: 
икономическото управление — по-
силен акцент върху икономическото 
развитие и по-голямата 
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конкурентоспособност — и укрепването 
на демократичните институции и 
реформата на публичната 
администрация. Всеки от трите основни 
принципа е от решаващо значение за 
процесите на реформа в страните 
кандидатки и потенциалните кандидати 
и е насочен към основни опасения на 
гражданите.

конкурентоспособност — и укрепването 
на демократичните институции и 
реформата на публичната 
администрация. Всеки от трите основни 
принципа е от решаващо значение за 
процесите на реформа в страните 
кандидатки и потенциалните кандидати 
и е насочен към основни опасения на 
гражданите.

Or. fr

Изменение 4
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени.

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени. Политиката на разширяване 
обаче сама по себе си следва да е 
обект на непрекъсната оценка с цел 
да се гарантира, че Съюзът не се 
разраства прекалено бързо, така че да 
става почти неуправляем, а по-скоро 
че се постига умерено, устойчиво 
разрастване;

Or. en

Изменение 5
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
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Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени.

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза следва да има мощна 
преобразяваща сила, тъй като 
предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени дори когато фактите 
противоречат на теорията, както 
показа примерът с Турция.

Or. fr

Изменение 6
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
положителни демократични,
политически, икономически и социални 
промени.

(5) Политиката на разширяване на 
Съюза представлява инвестиция в мира, 
сигурността и стабилността в Европа. 
Тя предоставя по-големи икономически 
и търговски възможности, които са от 
полза както за Съюза, така и за 
страните, стремящи се към членство в 
него. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
политически, икономически и социални 
промени.

Or. fr
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Изменение 7
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съобщението си „Надеждна 
перспектива за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС за Западните 
Балкани“16Европейската комисия 
потвърди сигурната, основана на 
заслуги перспектива за членство в ЕС за 
Западните Балкани. Това е ясно 
послание, с което да се насърчат 
Западните Балкани като цяло, както и 
знак за ангажимента на ЕС към 
европейското им бъдеще.

(6) В съобщението си „Надеждна 
перспектива за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС за Западните 
Балкани“ Европейската комисия 
потвърди сигурната, основана на 
заслуги перспектива за членство в ЕС за 
Западните Балкани16. Това е ясно 
послание, с което да се насърчат 
Западните Балкани като цяло, както и 
знак за ангажимента на ЕС към 
европейското им бъдеще, въпреки все 
по-чувствителното 
противопоставяне на 
обществеността на перспективите 
за ново разширяване в различните 
държави членки.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, който може да 
бъде намерен на адрес: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, който може да 
бъде намерен на адрес: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf.

Or. fr

Изменение 8
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съобщението си „Надеждна 
перспектива за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС за Западните 
Балкани“16Европейската комисия 
потвърди сигурната, основана на 
заслуги перспектива за членство в ЕС за 

(6) В съобщението си „Надеждна 
перспектива за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС за Западните 
Балкани“ Европейската комисия 
потвърди сигурната, основана на 
заслуги перспектива за членство в ЕС за 
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Западните Балкани. Това е ясно 
послание, с което да се насърчат 
Западните Балкани като цяло, както и 
знак за ангажимента на ЕС към 
европейското им бъдеще.

Западните Балкани16. Това е ясно 
послание, с което да се насърчат 
Западните Балкани като цяло, както и 
знак за ангажимента на ЕС към 
европейското им бъдеще. То трябва 
обаче да бъде балансирано спрямо 
способността на ЕС да абсорбира 
разширяването.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, който може да 
бъде намерен на адрес: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, който може да 
бъде намерен на адрес: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en

Изменение 9
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Подпомагането следва също така 
да се извършва в съответствие със 
споразуменията, сключени между 
Съюза и бенефициерите, изброени в 
приложение I. Подпомагането следва да 
бъде съсредоточено главно върху 
оказването на помощ на 
бенефициерите, посочени приложение 
I, да укрепят демократичните 
институции и правовата държава, да 
реформират съдебната власт и 
публичната администрация, да 
зачитат основните права и да 
насърчават равенството между 
половете, толерантността, 
социалното приобщаване и 
недискриминацията. Подпомагането 
следва също така да подкрепя 
основните принципи и права, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права17. Чрез подпомагането 
следва да продължи да бъде оказвана 

(7) Подпомагането следва също така 
да се извършва в съответствие със 
споразуменията, сключени между 
Съюза и бенефициерите, изброени в 
приложение I. Подпомагането следва да 
подкрепя основните принципи и права, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права.17 Чрез подпомагането 
следва да продължи да бъде оказвана 
подкрепа за техните усилия за развитие 
на регионалното, макрорегионалното и 
трансграничното сътрудничество, както 
и за териториално развитие, 
включително посредством 
изпълнението на макрорегионалните 
стратегии на Съюза. Освен това 
подпомагането следва да стимулира 
тяхното икономическо и социално 
развитие и икономическо управление, 
които лежат в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, включително чрез изпълнението 
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подкрепа за техните усилия за развитие 
на регионалното, макрорегионалното и 
трансграничното сътрудничество, както 
и за териториално развитие, 
включително посредством 
изпълнението на макрорегионалните 
стратегии на Съюза. Освен това 
подпомагането следва да стимулира 
тяхното икономическо и социално 
развитие и икономическо управление, 
които лежат в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, включително чрез изпълнението 
на политики за регионалното развитие, 
политики за селското стопанство и 
развитието на селските райони, 
социални политики и политики по 
заетостта, както и чрез развитието на 
цифровата икономика и общество, като 
това се извършва в съответствие и с 
водещата инициатива „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Западните Балкани“.

на политики за регионалното развитие, 
политики за селското стопанство и 
развитието на селските райони, 
социални политики и политики по 
заетостта, както и чрез развитието на 
цифровата икономика и общество, като 
това се извършва в съответствие и с 
водещата инициатива „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Западните Балкани“.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Изменение 10
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От съществено значение е 
допълнително да се засили 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията, включително управление на 
границите, осигуряване на достъп до 
международна закрила, обмен на 

(10) От съществено значение е 
допълнително да се засили 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията, включително управление на 
границите, осигуряване на достъп до 
международна закрила, обмен на 
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нужната информация, засилване на 
ползите от миграцията за развитието, 
улесняване на законната и трудовата 
миграция, засилване на граничния 
контрол и продължаване на усилията за 
борба с незаконната миграция, трафика 
на хора и контрабандата на мигранти.

нужната информация, засилване на 
ползите от миграцията за развитието, 
улесняване на законната и трудовата 
миграция, засилване на граничния 
контрол и продължаване на усилията за 
борба с незаконната миграция, трафика 
на хора и контрабандата на мигранти, 
като същевременно се зачитат 
напълно отговорностите на Съюза 
съгласно Хартата за правата на 
човека на ООН.

Or. en

Изменение 11
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Укрепването на правовата 
държава, включително борбата с 
корупцията и организираната 
престъпност, и доброто управление, 
включително реформата на 
публичната администрация,
продължават да бъдат ключови 
предизвикателства за повечето 
бенефициери, посочени в приложение I, 
и са от решаващо значение за 
сближаването на бенефициерите със 
Съюза, както и за тяхната способност 
по-късно да поемат изцяло 
задълженията, произтичащи от 
членството в него. С оглед на 
дългосрочния характер на реформите, 
които се извършват в тези области, и на 
необходимостта резултатите да бъдат 
регистрирани, финансовото 
подпомагане по настоящия регламент 
следва да отговаря на изискванията, 
поставени пред бенефициерите, 
посочени в приложение I, на възможно 
най-ранен етап.

(11) Борбата с корупцията и 
организираната престъпност, както и 
доброто управление на публичната 
администрация продължават да бъдат 
ключови предизвикателства за повечето 
бенефициери, посочени в приложение I, 
и са от решаващо значение за 
сближаването на бенефициерите със 
Съюза, както и за тяхната способност 
по-късно да поемат изцяло 
задълженията, произтичащи от 
членството в него. С оглед на 
дългосрочния характер на реформите, 
които се извършват в тези области, и на 
необходимостта резултатите да бъдат 
регистрирани, финансовото 
подпомагане по настоящия регламент 
следва да отговаря на усилията на
бенефициерите, посочени в 
приложение I, на възможно най-ранен 
етап.

Or. fr
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Изменение 12
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 13
Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Необходимо е бенефициерите, 
посочени в приложение I, да бъдат по-
добре подготвени да се справят с 
глобалните предизвикателства, като 
устойчивото развитие и изменението на 
климата, и да се присъединят към 
усилията на Съюза за разрешаване на 
тези проблеми. Като се има предвид 
значението на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите за устойчиво развитие, 
настоящата програма ще допринесе за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата в 
политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 30% от бюджетните 
разходи на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. Очаква се 
действията по програмата да допринесат 
с 16 % от общия финансов пакет на 
програмата за цели, свързани с климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на програмата и общият 
принос на настоящата програма следва 
да бъде част от съответните оценявания 
и прегледи.

Or. en

Изменение 14
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 14

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

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

Or. fr

Изменение 15
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съответствие, 
съгласуваност и взаимно допълване на 
предоставяната от тях помощ, по-
конкретно чрез провеждането на 
редовни консултации и чест обмен на 
информация на различните етапи от 
цикъла на подпомагането. Освен това 
следва да се предприемат необходимите 
стъпки за осигуряване на по-добра 
координация и взаимно допълване с 
други донори, включително чрез 
провеждането на редовни консултации. 
Помощта следва да бъде насочена към 
осигуряване на съответствие със 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и да въвежда 
механизми във връзка с принципа на 
партньорство и интегриран подход 
към териториалното развитие.
Ролята на гражданското общество 
следва да се засили както по отношение 
на програмите, реализирани от 
държавните органи, така и когато 
гражданското общество се явява пряк 
бенефициер на помощ от Съюза.
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Or. it

Изменение 16
Марияна Петир

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Националните секторни 
стратегии и политики трябва да 
осигуряват най-високо равнище на 
защита на околната среда и 
природата; този аспект следва да 
бъде ясно интегриран в тези 
стратегии и политики вследствие на 
въвеждането на подходящи процедури 
на оценка на въздействието върху 
околната среда, както и на 
проведените обществени 
консултации с продължителност не 
повече от 30 дни; в оценката следва 
да се взема предвид, наред с другото, 
трансграничното въздействие върху 
околната среда и природата.

Or. hr

Изменение 17
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Към настоящия регламент следва 
да се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета въз 
основа на член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, уреждат по-
специално процедурата за изготвяне и 
изпълнение на бюджета чрез 

(23) Към настоящия регламент следва 
да се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета въз 
основа на член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, уреждат по-
специално процедурата за изготвяне и 
изпълнение на бюджета чрез 
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безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансово подпомагане, бюджетна 
подкрепа, доверителни фондове, 
финансови инструменти и бюджетни 
гаранциии и предвиждат контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети въз 
основа на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и за защитата на бюджета 
на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки и трети държави, 
тъй като зачитането на принципите 
на правовата държава е от основно 
значение за доброто финансово 
управление и ефективното 
финансиране от ЕС.

безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко изпълнение, 
финансово подпомагане, бюджетна 
подкрепа, доверителни фондове, 
финансови инструменти и бюджетни 
гаранции и предвиждат контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори.

Or. fr

Изменение 18
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Външната дейност често се 
осъществява в една изключително 
нестабилна среда, която налага 
непрекъснато и бързо адаптиране към 
променящите се нужди на партньорите 
на Съюза и към глобални 
предизвикателства, като правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, незаконната миграция и 
първопричините за нея. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. С цел да се 
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 

(26) Външната дейност често се 
осъществява в една изключително 
нестабилна среда, която налага 
непрекъснато и бързо адаптиране към 
променящите се нужди на партньорите 
на Съюза и към глобални 
предизвикателства, като правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, незаконната миграция и 
първопричините за нея, и по-конкретно 
проблемите в областта на 
развитието в държавите на произход 
на мигрантите. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 



AM\1163780BG.docx 17/26 PE628.369v01-00

BG

едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 
приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност.

изпълнение на програмите. С цел да се
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 
едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 
приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност.

Or. fr

Изменение 19
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) укрепване на принципите на 
правовата държава, демокрацията, 
зачитането на правата на човека, 
основните права и международното 
право, гражданското общество и 
сигурността и подобряване на 
управлението на имиграцията, 
включително защитата на границите и 
връщането на лицата, на които е 
отказано убежище;

Or. fr

Изменение 20
Марияна Петир
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) укрепване на принципите на 
правовата държава, демокрацията, 
зачитането на правата на човека, 
включително правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства, 
основните права и международното 
право, гражданското общество и 
сигурността и подобряване на 
управлението на миграцията, 
включително управлението на 
границите;

Or. hr

Изменение 21
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) укрепване на икономическото и 
социалното развитие, включително чрез 
по-голяма свързаност и по-активно 
регионално развитие, селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, без конкурентен натиск върху 
участващите държави членки,
социалните политики и политиките за 
заетостта, подобряване на опазването на 
околната среда, повишаване на 
устойчивостта към изменението на 
климата, ускоряване на прехода към 
нисковъглеродна икономика и 
развиване на цифровата икономика и 
общество;

Or. fr

Изменение 22
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Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обвързване на отпускането на 
финансови средства с условие за добро 
управление от страна на държавата 
бенефициер на нейните граници и на 
миграционните потоци, които 
преминават транзитно през нейната 
територия;

Or. fr

Изменение 23
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези стратегии и секторни политики 
трябва да бъдат подлагани на 
подходящи оценки на въздействието 
върху околната среда и природата.

Секторните стратегии и политики, 
основаващи се на процедури на оценка, 
съчетани с обществени консултации, 
трябва да съдържат подходящи 
препоръки, за да се ограничи 
възможното отрицателно 
въздействие върху околната среда и 
природата, до което би могло да 
доведе тяхното изпълнение, в т.ч. 
трансграничната процедура, ако се 
счита, че това въздействие може да 
премине отвъд националните 
граници, и да предвиждат подходящо 
наблюдение в зависимост от 
установените потребности.

Трансграничната процедура трябва да 
включва изпълнението на процедура 
на оценка на въздействието, както и 
обществени консултации, в 
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съответната съседна държава, за да 
се ограничи възможно най-много 
въздействието върху околната среда 
и природата вследствие на
изпълнението на подобна стратегия 
или секторна политика.

Продължителността на публичните 
консултации е не по-малко от 30 дни.

Or. hr

Изменение 24
Марияна Петир

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения; утвърждаване и защита на 
правата на човека, правата на лицата, 
принадлежащи към малцинства — в 
това число ромите — и основните 
свободи, включително свободата на 
медиите и защитата на данните.
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това число ромите, както и 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица — и 
основните свободи, включително 
свободата на медиите и защитата на 
данните.

Or. hr

Изменение 25
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения; предприемане на стъпки, 
които да гарантират установяването на 
надеждни системи за защита на 
границите, управление на 
миграционните потоци и предоставяне 
на убежище след стриктна оценка на 
подадените заявления; разработване на 
ефективни средства за предотвратяване 
на и борба с организираната 
престъпност, трафика на хора, 
контрабандата на мигранти, изпирането 
на пари/финансирането на тероризма и 
корупцията; утвърждаване на правата на 
гражданите, борбата срещу 
гениталното осакатяване на жени, 
защитата на добитъка и основните 
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интерсексуалните лица — и 
основните свободи, включително 
свободата на медиите и защитата на 
данните.

свободи, включително свободата на 
медиите и защитата на данните.

Or. fr

Изменение 26
Марияна Петир

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) увеличаване на капацитета за 
посрещане на предизвикателствата в 
областта на сигурността и 
миграцията, по-специално чрез 
създаване на стабилна система за 
защита на границите, 
предотвратяване и борба срещу 
незаконната миграция, ефикасна 
политика на връщане и обратно 
приемане, предоставяне на убежище 
на имащите право на такова, 
създаването на ефикасни 
инструменти за борба срещу 
организираната престъпност, 
трафика на хора, незаконното 
превеждане през границата, 
изпирането на пари, финансирането 
на тероризма, както и борбата с 
корупцията и задълбочаването на 
сътрудничеството със Съюза с цел 
борба с тероризма, радикализацията 
и хибридните заплахи.

Or. hr

Изменение 27
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 28
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Насърчаване на социалната 
закрила и приобщаване и борба с 
бедността. Интервенциите в тази област 
са насочени към модернизиране на 
системите за социална закрила, за да се 
осигури ефективна, ефикасна и 
подходяща защита на всички етапи от 
живота на човека, насърчаване на 

и) Насърчаване на социалната 
закрила и приобщаване и борба с 
бедността. Интервенциите в тази област 
са насочени към модернизиране на 
системите за социална закрила, за да се 
осигури ефективна, ефикасна и 
подходяща защита на всички етапи от 
живота на човека, насърчаване на 
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социалното приобщаване, насърчаване 
на равни възможности и борба с 
неравенствата и бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени също така към: интегриране 
на маргинализирани общности като 
ромите; борба с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация; подобряване на достъпа до 
финансово достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
например образование и грижи в ранна 
детска възраст, жилищно настаняване, 
здравни грижи, основни социални 
услуги и дългосрочни грижи, 
включително чрез модернизиране на 
системите за социална закрила.

социалното приобщаване, насърчаване 
на равни възможности и борба с 
неравенствата и бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени също така към: борба с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; подобряване на 
достъпа до финансово достъпни, 
устойчиви и висококачествени услуги, 
като например образование и грижи в 
ранна детска възраст, жилищно 
настаняване, здравни грижи, основни 
социални услуги и дългосрочни грижи, 
включително чрез модернизиране на 
системите за социална закрила.

Or. fr

Изменение 29
Марияна Петир

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Насърчаване на социалната 
закрила и приобщаване и борба с 
бедността. Интервенциите в тази област 
са насочени към модернизиране на 
системите за социална закрила, за да се 
осигури ефективна, ефикасна и 
подходяща защита на всички етапи от 
живота на човека, насърчаване на 
социалното приобщаване, насърчаване 
на равни възможности и борба с 
неравенствата и бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени също така към: интегриране на 
маргинализирани общности като 
ромите; борба с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация; подобряване на достъпа до 

и) Насърчаване на социалната 
закрила и приобщаване, особено на 
малцинствата, и борба с бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени към модернизиране на 
системите за социална закрила, за да се 
осигури ефективна, ефикасна и 
подходяща защита на всички етапи от 
живота на човека, насърчаване на 
социалното приобщаване, насърчаване 
на равни възможности и борба с 
неравенствата и бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени също така към: интегриране 
на маргинализирани общности като 
ромите; борба с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
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финансово достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
например образование и грижи в ранна 
детска възраст, жилищно настаняване, 
здравни грижи, основни социални 
услуги и дългосрочни грижи, 
включително чрез модернизиране на 
системите за социална закрила.

ориентация; подобряване на достъпа до 
финансово достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
например образование и грижи в ранна 
детска възраст, жилищно настаняване, 
здравни грижи, основни социални 
услуги и дългосрочни грижи, 
включително чрез модернизиране на 
системите за социална закрила.

Or. hr

Изменение 30
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

п) Увеличаване на способността на 
аграрно-хранителния сектор и сектора 
на рибарството за справяне с 
конкурентния натиск, който биха 
могли да упражняват държавите –
бенефициери по ИПП III, и от които 
следва да бъдат защитени, и 
пазарните сили, както и за постепенно 
хармонизиране с правилата и 
стандартите на Съюза, като 
едновременно с това стремят да 
изпълнят икономическите, социалните и 
екологичните цели в областта на 
балансираното териториално развитие 
на селските и крайбрежните райони.

Or. fr

Изменение 31
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) насърчаване на заетостта, 
мобилността на работната сила и 
социалното и културното приобщаване 
през границите посредством, наред с 
другото: интеграция на 
трансграничните трудови пазари, 
включително трансгранична 
мобилност; съвместни инициативи за 
заетост на местно ниво; информационни 
и консултантски услуги и съвместно 
обучение; равенството между половете; 
равни възможности; интеграция на 
имигрантските общности и 
уязвимите групи; инвестиции в 
публичните служби по заетостта; и 
подпомагане на инвестиции в 
общественото здравеопазване и 
социалните услуги;

а) насърчаване на заетостта, 
мобилността на работната сила и 
социалното и културното приобщаване 
през границите посредством, наред с 
другото: интеграция на трудовите
пазари чрез трансгранична мобилност 
на гражданите на ЕС; съвместни 
инициативи за заетост на местно ниво;
информационни и консултантски услуги 
и съвместно обучение; равенството 
между половете; равни възможности; 
инвестиции в публичните служби по 
заетостта; и подпомагане на инвестиции 
в общественото здравеопазване и 
социалните услуги;

Or. fr

Изменение 32
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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