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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на един инструмент за 
предприсъединителна помощ се 
различават съществено от общите цели 
на външната дейност на Съюза, тъй като 
този инструмент се стреми да подготви 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, за бъдещо членство в 
Съюза и да подпомогне тяхното 
присъединяване. Поради това наличието 
на специален инструмент в подкрепа на 
разширяването е от основно значение, 
като едновременно с това се гарантира, 
че този инструмент допълва общите 
цели на външната дейност на Съюза, и 
по-специално тези на Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество.

(2) Целите на един инструмент за 
предприсъединителна помощ се 
различават съществено от общите цели 
на външната дейност на Съюза, тъй като 
този инструмент се стреми да подготви 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, за бъдещо членство в 
Съюза и да подпомогне тяхното 
присъединяване. Поради това наличието 
на специален инструмент в подкрепа на 
разширяването е от основно значение, 
като едновременно с това се гарантира, 
че този инструмент допълва и е 
съгласуван с общите цели на външната 
дейност на Съюза, и по-специално тези 
на Инструмента за съседство, развитие и 
международно сътрудничество.

Изменение 2

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 

(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 
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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.

страните, стремящи се към членство в 
него, като същевременно се зачита 
принципът на асиметрична и 
постепенна интеграция, за да се 
осигури плавно преобразуване на 
нестабилните икономики на 
страните, стремящи се към 
членство. Перспективата за членство в 
Съюза има мощна преобразяваща сила, 
тъй като предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени.

Изменение 3

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 
права16. 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 

(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 
права16. 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 
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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“.

изпълнението на макрорегионалните 
стратегии на Съюза. Освен това 
подпомагането следва да насърчава 
добросъседските отношения, 
помирението и регионалното 
сътрудничество. То следва да
стимулира тяхното икономическо и 
социално развитие и икономическо 
управление, да насърчава
икономическата интеграция с 
единния пазар на ЕС, включително 
митническото сътрудничество, да 
подкрепя откритата и справедлива 
търговия, 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“.

_________________ _________________

16 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.

16 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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съюзът следва да предоставя 
подкрепа за прехода по пътя към 
присъединяването, което е в полза на 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, въз основа на опита на 

(8) Съюзът следва да предоставя 
подкрепа за прехода по пътя към 
присъединяването, което е в полза на 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, въз основа на опита на 
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държавите членки. Това сътрудничество 
следва да се съсредоточи по-специално 
върху споделянето на опита, натрупан 
от държавите членки в процеса на 
реформите.

държавите членки. Това сътрудничество 
следва да се съсредоточи по-специално 
върху споделянето на опита, натрупан 
от държавите членки в процеса на 
реформите, и най-вече върху 
задълбочаването на икономическото 
и митническото сътрудничество и 
върху съвместните действия за борба 
с корупцията, контрабандата, 
изпирането на пари и 
фалшифицирането.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Комисията следва да насърчава 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, да сътрудничат при 
работата на Съюза във връзка с 
насърчаването на многостранното 
сътрудничество и по-нататъшното 
укрепване на международната 
търговска система, включително 
реформите в СТО.

Изменение 6

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 

(11) Укрепването на правовата 
държава, включително борбата с 
корупцията, изпирането на пари и 
организираната престъпност, и доброто 
управление, включително реформата на 
публичната администрация, 
независимостта на съдебната 
система, прозрачността на 
обществените поръчки, 
конкуренцията, държавната помощ, 
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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.

интелектуалната собственост и 
чуждестранните инвестиции,
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.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с принципа на 
демокрация на участието Комисията 
следва да насърчава парламентарния 
контрол при всеки един от 
бенефициерите, посочени в 
приложение I.

(12) В съответствие с принципа на 
демокрация на участието Комисията, в 
тясно сътрудничество с Европейския 
парламент, следва да насърчава 
парламентарния контрол и 
проактивната роля на националните 
парламенти в процеса на 
присъединяване към ЕС и спазването 
на критериите за присъединяване при 
всеки един от бенефициерите, посочени 
в приложение I.

Изменение 8

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 

(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, стремежа към основан на 
правила и ценности световен ред, и да 
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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.

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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 а) Действията съгласно 
настоящия регламент следва да 
допринасят също така за свързаните 
с търговията аспекти на външните 
отношения на Съюза, като 
инициативите за подпомагане на 
търговията, сътрудничеството с 
трети държави във връзка със 
задължението за надлежна проверка 
на веригата за доставки на калай, 
тантал и волфрам, на рудите на тези 
метали и на злато и Кимбърлийския 
процес, Пакта за устойчиво развитие, 
мониторинга на изпълнението на 
задълженията на трети държави 
съгласно Регламента за Общата 
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система за преференции с цел 
осигуряване на съгласуваност на 
политиките на равнището на ЕС и 
защита и по-нататъшно 
популяризиране на търговските 
правила и разпоредби в една 
многостранна рамка;

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Приоритетите за действия, 
насочени към изпълнение на целите в 
съответните области на политиката, 
които ще бъдат подпомагани по 
настоящия регламент, следва да се 
определят в рамката за програмиране, 
изготвена от Комисията за срока на 
многогодишната финансова рамка на 
Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в 
партньорство с бенефициерите, 
посочени в приложение I, въз основа на 
програмата за разширяване и техните 
специфични потребности, в 
съответствие с общите и специфичните 
цели, определени с настоящия 
регламент, и при надлежно отчитане на 
съответните национални стратегии. 
Рамката за програмиране следва да 
посочва областите, в които да бъде 
оказвано подпомагане с индикативно 
разпределение по области на подкрепа, 
включително разчет на разходите, 
свързани с климата.

(17) Приоритетите за действия, 
насочени към изпълнение на целите в 
съответните области на политиката, 
които ще бъдат подпомагани по 
настоящия регламент, следва да се 
определят в рамката за програмиране, 
изготвена от Комисията в 
сътрудничество с Европейския 
парламент за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза за периода 
от 2021 до 2027 г. в партньорство с 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, въз основа на програмата 
за разширяване и техните специфични 
потребности, в съответствие с общите и 
специфичните цели, определени с 
настоящия регламент, и при надлежно 
отчитане на съответните национални 
стратегии. Рамката за програмиране 
следва да посочва областите, в които да 
бъде оказвано подпомагане с 
индикативно разпределение по области 
на подкрепа, включително разчет на 
разходите, свързани с климата.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В интерес на Съюза е да 
подпомага бенефициерите, посочени в 
приложение I, в усилията им за 
провеждане на реформи с оглед на 
членството в Съюза. Подпомагането 
следва да се управлява, като се поставя 
силен акцент върху резултатите и се 
предвиждат стимули за онези, които 
показват ангажираност с реформите 
посредством ефективно прилагане на 
предприсъединителната помощ и 
напредък в изпълнението на критериите 
за членство.

(18) В интерес на Съюза е да 
подпомага бенефициерите, посочени в 
приложение I, в усилията им за
провеждане на реформи с оглед на 
членството в Съюза. Подпомагането 
следва да се управлява, като се поставя 
силен акцент върху резултатите и се 
предвиждат стимули за онези, които 
показват ангажираност с реформите 
посредством ефективно прилагане на 
предприсъединителната помощ и 
напредък в изпълнението на критериите 
за членство. Значителният напредък, 
постигнат от бенефициерите за 
отварянето на тяхната 
икономическа среда в съответствие с 
Договорите за ЕС и споразуменията 
на СТО и за пълното прилагане на 
действащите споразумения със 
Съюза, е положителна стъпка с оглед 
на членството в Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Преходът от пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към непряко 
управление от страна на бенефициерите, 
посочени в приложение I, следва да 
бъде постепенен и съобразно 
съответните възможностите на тези 
бенефициери. За подпомагането следва 
да продължат да се използват 
структурите и инструментите, доказали 
своите качества в 
предприсъединителния процес.

(19) Преходът от пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към непряко 
управление от страна на бенефициерите, 
посочени в приложение I, следва да 
бъде постепенен и съобразно 
съответните възможностите на тези 
бенефициери. Преходът следва да бъде 
преустановен, ако средствата на ЕС 
се използват неефективно, вследствие 
на което се отчитат съществени 
недостатъци при изпълнението на 
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съответните задължения. За 
подпомагането следва да продължат да 
се използват структурите и 
инструментите, доказали своите 
качества в предприсъединителния 
процес.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективно използване на наличните 
ресурси с оглед оптимизирането на 
въздействието на външната си дейност. 
Това следва да бъде постигнато чрез 
съгласуваност и взаимно допълване 
между инструментите на Съюза за 
външно финансиране, както и чрез 
създаване на полезни взаимодействия с 
други политики и програми на Съюза, и 
по-специално търговски отношения 
между Съюза и бенефициерите в 
приложение I. Това включва, когато е 
уместно, съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансова помощ.

Изменение 14

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 

(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 
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околната среда, незаконната миграция и 
първопричините за нея. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. С цел да се 
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 
едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 
приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност.

околната среда, протекционизма, 
незаконната миграция и 
първопричините за нея. В този контекст 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта да се 
реагира бързо на новите потребности 
означава адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. С цел да се 
повиши способността на Съюза да 
реагира на непредвидени нужди, като 
едновременно с това се спазва 
принципът, че бюджетът на Съюза се 
определя ежегодно, настоящият 
регламент следва да запази 
възможността за използване на 
гъвкавостта, която вече е разрешена от 
Финансовия регламент за други 
политики, а именно преноса и 
повторното поемане на задължения за 
разходи за средства, за които вече са 
поети задължения, за да се гарантира 
ефикасното използване на средствата на 
ЕС както за гражданите на Съюза, така 
и за бенефициерите, посочени в 
приложение I, като по този начин се 
увеличат в максимална степен 
наличните средства на ЕС за неговата 
външна дейност.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на ИПП III е да се 
подпомагат бенефициерите, посочени в 
приложение I, в приемането и 
осъществяването на политическите, 
институционалните, правните, 
административните, социалните и 
икономическите реформи, които са 
необходими, за да могат бенефициерите 
да приемат ценностите на Съюза и 
постепенно да се съобразят с правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на Съюза с оглед на членство в него, 

1. Общата цел на ИПП III е да се 
подпомагат бенефициерите, посочени в 
приложение I, в приемането и 
осъществяването на политическите, 
институционалните, правните, 
административните, социалните и 
икономическите реформи, които са 
необходими, за да могат бенефициерите 
да приемат достиженията на правото 
и ценностите на Съюза и постепенно да 
се съобразят с правилата, стандартите, 
политиките и практиките на Съюза с 
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като по този начин се допринася за 
тяхната стабилност, сигурност и 
просперитет.

оглед на членство в него, като по този 
начин се допринася за тяхната 
стабилност, сигурност и просперитет.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване на ефективността на 
публичната администрация и подкрепа 
за структурните реформи и доброто 
управление на всички равнища;

б) повишаване на ефективността на 
публичната администрация, 
гарантиране на независимостта на 
съдиите, принципите на правовата 
държава, зачитането на правата на 
човека и основните свободи и подкрепа 
за структурните реформи и доброто 
управление на всички равнища, 
включително в областта на 
обществените поръчки, държавната 
помощ, конкуренцията, 
чуждестранните инвестиции и 
интелектуалната собственост;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оформяне на правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на бенефициерите, посочени в 
приложение I, в съответствие с тези на 
Съюза и укрепване на помирението и 
добрите съседски отношения, както и 
междуличностните контакти и 
комуникация;

в) оформяне на правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на бенефициерите, посочени в 
приложение I, в съответствие с тези на 
Съюза, в т.ч. с оглед на възползване в 
пълна степен от инструментите за 
двустранна икономическа 
интеграция, осигурявани от 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране, и укрепване на 
помирението и добрите съседски 
отношения, както и междуличностните 
контакти и комуникация;
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Изменение 18

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, както и 
сътрудничеството, включително чрез 
по-голяма свързаност и по-активно 
регионално развитие, селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, хармонизацията на 
санитарните и фитосанитарните 
стандарти, 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;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа за териториалното и 
трансграничното сътрудничество.

д) подкрепа за териториалното и 
трансграничното сътрудничество, 
включително по морските граници, и 
задълбочаване на търговските и 
икономическите отношения чрез 
цялостно прилагане на действащите 
споразумения със Съюза и борба с 
контрабандата и фалшифицирането.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Рамката на политиката на 
разширяване, определена от 
Европейския съвет и Съвета, 
споразуменията, с които се установяват 
правно обвързващи отношения с 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, съответните резолюции 
на Европейския парламент, съобщения 
на Комисията или съвместни съобщения 
на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност представляват общата рамка 
на политиката за прилагане на 
настоящия регламент. Комисията 
гарантира съгласуваност между 
помощта и рамката на политиката на 
разширяване.

1. Рамката на политиката на 
разширяване, определена от 
Европейския съвет и Съвета, 
споразуменията, с които се установяват 
правно обвързващи отношения с 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, съответните резолюции 
на Европейския парламент, 
констатациите и заключенията на 
групите за мониторинг, мисиите и 
делегациите на Европейския 
парламент, съобщения на Комисията 
или съвместни съобщения на Комисията 
и на върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност представляват 
общата рамка на политиката за 
прилагане на настоящия регламент. 
Комисията гарантира съгласуваност 
между помощта и рамката на 
политиката на разширяване.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Осигурява се балансирано, 
деполитизирано и 
недискриминационно разпределение на 
финансовите средства в цялата 
страна, както и на всички равнища на 
обществото;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощта по ИПП III се основава 
на рамка за програмиране за ИПП за 

1. Помощта по ИПП III се основава 
на рамка за програмиране за ИПП за 
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постигането на специфичните цели, 
посочени в член 3. Рамката за 
програмиране на ИПП се изготвя от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза.

постигането на специфичните цели, 
посочени в член 3. Рамката за 
програмиране на ИПП се изготвя от 
Комисията след консултация с 
Европейския парламент за срока на 
многогодишната финансова рамка на 
Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Помощта се насочва и адаптира към 
конкретното положение на 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, като се вземат предвид 
допълнителният напредък, необходим
за изпълнението на критериите за 
членство, и капацитетът на 
бенефициерите. Помощта е с различен 
обхват и интензивност в зависимост от 
потребностите, ангажимента за реформи 
и напредъка по изпълнението на тези 
реформи, като се има предвид 
необходимостта от устойчиво 
икономическо развитие и растеж, 
добър стопански и инвестиционен 
климат и фискална консолидация.
Комисията редовно наблюдава и 
оценява напредъка. 

Помощта от Съюза се спира изцяло 
или частично в случай на 
незадоволителен напредък в 
постигането на конкретните цели, 
посочени в член 3, или когато 
бенефициер не спазва принципа на 
демокрацията, принципите на 
правовата държава, правата на 
човека и основните свободи или не 
спазва ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
със Съюза. При същите условия и по 
искане на Европейския парламент 
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Комисията разглежда въпроса за 
пълното или частично спиране на 
помощта от Съюза и му докладва, 
като обосновава решението.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията наблюдава отблизо 
по време на цялата процедура 
изпълнението на проектите с 
помощта на солиден и 
последователен механизъм, осигурява 
качествен и количествен анализ на 
оценката и проследява напредъка във 
връзка с поставените цели, за да 
обезпечи по-добра отчетност, 
прозрачност и по-добро насочване на 
разходите в рамките на фондовете. 
Европейският парламент е 
оправомощен да представи искане до 
Комисията за разглеждане на 
конкретни случаи, в които 
процедурата, предвидена в настоящия 
регламент, не е била следвана от 
бенефициерите, и да предприеме 
необходимите действия, ако има 
основание за това;

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение II – точка 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 

а) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: разделение на 
властите, създаване на независима, 
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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 интерсексуалните 
лица — и основните свободи, 
включително свободата на медиите и 
защитата на данните.

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 интерсексуалните 
лица — и основните свободи, 
включително свободата на медиите и на 
словото и защитата на данните.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Укрепване на икономическото 
управление: Интервенциите са насочени 
към подкрепа на участието в процеса по 
линия на програмата за икономически 
реформи и на редовното сътрудничество 
с международни финансови институции 
по основните принципи на 
икономическата политика. Повишаване 
на капацитета за укрепване на 
макроикономическата стабилност и 
оказване на подкрепа за напредък към 
превръщането във функционираща 
пазарна икономика, която има 

в) Укрепване на икономическото 
управление: Интервенциите са насочени 
към подкрепа на участието в процеса по 
линия на програмата за икономически 
реформи и на редовното сътрудничество 
с международни финансови институции 
по основните принципи на 
икономическата политика. Повишаване 
на капацитета за укрепване на 
макроикономическата стабилност и 
оказване на подкрепа за напредък към 
устойчиво развитие и превръщането 
във функционираща пазарна икономика, 
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капацитет да се справя с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза;

която има капацитет да се справя с 
конкурентния натиск и пазарните сили в 
рамките на Съюза;

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква з

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), 
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, както и 
колективно договаряне въз основа на 
трудовите стандарти на МОТ 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.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) Подобряване на условията за 
функциониране на частния сектор и 
конкурентоспособността на 
предприятията, включително 
интелигентната специализация, като 
основни двигатели на растежа, 
създаването на работни места и 
сближаването. Ще бъде даден 
приоритет на проекти, които подобряват 
бизнес средата.

к) Подобряване на условията за 
функциониране на частния сектор и 
конкурентоспособността на 
предприятията, и преди всичко на 
МСП, включително интелигентната 
специализация, като основни двигатели 
на растежа, създаването на работни 
места и сближаването. Ще бъде даден 
приоритет на устойчиви проекти, които 
подобряват бизнес средата.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – буква г а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г а) насърчаване на премахването 
на ненужните пречки пред 
търговията, включително 
бюрократични пречки, тарифни и 
нетарифни бариери

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченият по-долу списък с ключови 
показатели за изпълнението се използва 
за измерване на приноса на Съюза за 
постигането на неговите специфични 
цели:

Посоченият по-долу списък с ключови 
показатели за изпълнението се използва 
за измерване на приноса на Съюза за 
постигането на неговите специфични 
цели и на постигнатия от 
бенефициерите напредък:

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 10 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Помирение, добри съседски 
отношения и международни 
задължения
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