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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещите комисии по външни работи 
и по развитие да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като взе предвид резолюцията на 
Европейския парламент от 14 март 
2018 г. относно следващата МФР: 
изготвяне на позицията на 
Парламента относно МФР след 
2020 г.

Изменение 2

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 
икономическото и социалното 
развитие, да се допринася за 
изкореняването на бедността и да се 
утвърждават 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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Изменение 3

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 по-конкретно 
международната търговия, 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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Търговската политика на ЕС 
трябва да бъде съгласувана с другите 
му външни и вътрешни политики, 
както и в съответствие с принципа 
на съгласуваност на политиките за 
развитие, както е предвидено в 
Договорите, за да се гарантират 
прозрачност, стабилност и 
утвърждаването на по-справедливи 
условия за конкуренция. 
Справедливата търговска политика, 
основана на солидарността, която е в 
съответствие с целите за устойчиво 
развитие и служи за насърчаване на 
правата на човека, може да даде 
важен принос за изкореняването на 
бедността.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият инструмент 
предвижда действия в подкрепа на тези 
цели и на политиките за външна 
дейност и надгражда върху действията, 
подпомагани преди съгласно Регламент 
(ЕС) № 233/201446, Вътрешното 
споразумение за 11-ия Европейски фонд 
за развитие (ЕФР)47 и Регламента за 
изпълнение48; Регламент (ЕС) № 
232/201449, Регламент (ЕС) № 
230/201450, Регламент (ЕС) № 
235/201451, Регламент (ЕС) № 
234/201452, Регламент (Евратом) 
№ 237/201453 Регламент (ЕС) № 
236/201454, Решение № 466/2014/ЕС; 
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/200955 и 
Регламент (ЕС) 2017/160156.

(6) Настоящият инструмент 
предвижда действия в подкрепа на тези 
цели и на политиките за външна 
дейност и надгражда върху действията, 
подпомагани преди съгласно Регламент 
(ЕС) № 233/201446, Вътрешното 
споразумение за 11-ия Европейски фонд 
за развитие (ЕФР)47 и Регламента за 
изпълнение48; Регламент (ЕС) № 
232/201449, Регламент (ЕС) № 
230/201450, Регламент (ЕС) № 
235/201451, Регламент (ЕС) № 
234/201452, Регламент (Евратом) 
№ 237/201453 Регламент (ЕС) № 
236/201454, Решение № 466/2014/ЕС; 
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/200955 и 
Регламент (ЕС) 2017/160156. Тази 
опростена и рационализирана 
структура за европейските 
финансови инструменти следва да 
зачита целите на основните 
политики на Съюза и да утвърждава 
прозрачността, отчетността, 
ефикасността, съгласуваността, 
като същевременно осигурява 
гъвкавост на фондовете на ЕС за 
външна дейност.

_________________ _________________
46 Регламент (ЕС) № 233/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество 
за развитие за периода 2014—2020 г. 
(ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).

46 Регламент (ЕС) № 233/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество 
за развитие за периода 2014—2020 г. 
(ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).

47 Вътрешно споразумение между 
представителите на правителствата на 
държавите — членки на Европейския 
съюз, заседаващи в рамките на Съвета, 
относно финансирането на помощта от 
Европейския съюз съгласно 
многогодишната финансова рамка за 

47 Вътрешно споразумение между 
представителите на правителствата на 
държавите — членки на Европейския 
съюз, заседаващи в рамките на Съвета, 
относно финансирането на помощта от 
Европейския съюз съгласно 
многогодишната финансова рамка за 
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периода 2014—2020 г. в съответствие 
със Споразумението за партньорство 
АКТБ—ЕС и за разпределението на 
финансовата помощ за отвъдморските 
страни и територии, за които се прилага 
част четвърта от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр.1).

периода 2014—2020 г. в съответствие 
със Споразумението за партньорство 
АКТБ—ЕС и за разпределението на 
финансовата помощ за отвъдморските 
страни и територии, за които се прилага 
част четвърта от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр.1).

48 Регламент (ЕС) 2015/322 на Съвета от 
2 март 2015 г. относно изпълнението на 
11-ия европейски фонд за развитие 
(ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 2015).

48 Регламент (ЕС) 2015/322 на Съвета от 
2 март 2015 г. относно изпълнението на 
11-ия европейски фонд за развитие 
(ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 1).

49 Регламент (ЕС) № 232/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Европейски инструмент за съседство 
(ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

49 Регламент (ЕС) № 232/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Европейски инструмент за съседство 
(ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

50 Регламент (ЕС) № 230/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент, допринасящ за 
стабилността и мира (ОВ L 77, 15.3.2014 
г., стр. 1).

50 Регламент (ЕС) № 230/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент, допринасящ за 
стабилността и мира (ОВ L 77, 15.3.2014 
г., стр. 1).

51 Регламент (ЕС) № 235/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за демокрация и 
права на човека по света (ОВ L 77, 
15.3.2014 г., стр. 85).

51 Регламент (ЕС) № 235/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за демокрация и 
права на човека по света (ОВ L 77, 
15.3.2014 г., стр. 85).

52 Регламент (ЕС) № 234/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави (ОВ L 
77, 15.3.2014 г., стр. 77).

52 Регламент (ЕС) № 234/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави (ОВ L 
77, 15.3.2014 г., стр. 77).

53 Регламент (Евратом) № 237/2014 на 
Съвета от 13 декември 2013 г. за 
създаване на Инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 
109).

53 Регламент (Евратом) № 237/2014 на 
Съвета от 13 декември 2013 г. за 
създаване на Инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 
109).

54 Регламент (ЕС) № 236/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общи правила и 
процедури за изпълнението на 
инструментите на Съюза за външна 

54 Регламент (ЕС) № 236/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общи правила и 
процедури за изпълнението на 
инструментите на Съюза за външна 
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дейност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 95). дейност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 95).
55 Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 
на Съвета от 25 май 2009 г. относно 
създаване на Гаранционен фонд за 
външни дейности (OВ L 145, 10.6.2009 
г., стр. 10).

55 Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 
на Съвета от 25 май 2009 г. относно 
създаване на Гаранционен фонд за 
външни дейности (OВ L 145, 10.6.2009 
г., стр. 10).

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

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

Изменение 6

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 

(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. 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Съюзът потвърждава отново 
пълната си ангажираност по 
отношение на многостранното 
сътрудничество като непреходна 
ценност и призовава за програма за 
търговията, основана на свободната, 
справедлива и основана на правила 
търговия в полза на всички, която 
подкрепя програмата за устойчиво 
развитие, като включва социалните 
права, правата във връзка с околната 
среда и правата на човека и 
гарантира, че договорените на 
многостранно равнище и 
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хармонизирани правила се прилагат 
еднакво за всички. Счита, че вече е 
наложително да се пристъпи към 
модернизацията на СТО в контекста 
на последните международни 
събития и към основно 
преразглеждане на различни аспекти 
на функционирането на СТО с оглед 
на повишаването както на 
ефективността на организацията, 
така и на нейната легитимност.

Изменение 8

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“), 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 

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се основава на 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“), 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 насърчаването на 
демокрацията и правата на човека, 
запазването на мира, предотвратяването 
на конфликти, медиацията и 
реконструкцията след конфликти, 
която включва насърчаване на ролята 
на жените на всички етапи, 
засилването на международната 
сигурност, отстраняването на 
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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.

основните причини за принудителната 
миграция и принудителното 
разселване, и подпомагането на 
населението, държавите и регионите, 
които се сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия, като 
се насърчават икономическите 
реформи, осигуряват се условия за 
създаване на международна правна 
рамка за защитата на разселени 
поради изменението на климата 
лица, подпомагането на справедлива и 
основана на правила и на ценности 
търговска политика като инструмент 
за развитие и за постигане на 
подобрения в областта на 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, включително 
насърчаване на международна забрана 
на търговията със стоки, използвани 
за изтезания или за изпълняване на 
смъртно наказание, икономическата 
дипломация и икономическото 
сътрудничество, насърчаването на 
цифровите решения и технологии, 
премахването на глобалните заплахи 
за общественото здраве, 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, трудови и екологични 
стандарти, включително във връзка с 
изменението на климата, и на 
зачитане на правовата държава и 
международното право, включително 
по отношение на хуманитарното 
право и международното право в 
областта на правата на човека.

Изменение 9

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, който цели устойчиво 
развитие и ускоряване на промените 
чрез поставяне на акцент върху 
междусекторните елементи на 
политиката за развитие, като 
равенството между половете, 
младежта, инвестициите и 
търговията, устойчивата енергетика 
и действията в областта на 
климата, доброто управление, 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и правата на 
човека, както и миграцията и 
мобилността, за да допринася със 
съвкупността от външните 
политики на Съюза, включително 
общата търговска политика, и за 
целите, определени в Програмата на 
ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. 
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.

_________________ _________________
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.

Изменение 10

Предложение за регламент
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Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; сигурността; 
миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за принудителната 
миграция и 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. В 
рамките на политиката за съседство 
Съюзът започна преговори с няколко 
държави партньори по линия на 
политиката за съседство с цел 
сключване на амбициозни задълбочени 
и всеобхватни споразумения за 
свободна търговия. С тези 
споразумения се цели не само 
подобряване на достъпа до пазара и 
създаване на благоприятен климат за 
инвестициите, но и принос за 
постигането на общите цели на 
политиката за съседство, като 
устойчивото, приобщаващо и от 
полза за всички икономическо и 
социално развитие. Гражданското 
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общество на всяка от държавите 
партньори и в Съюза, националните 
парламенти и Европейският 
парламент следва да участват в 
процесите на преговори, както и в 
мониторинга на изпълнението на 
тези споразумения. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
подкрепи преговорите по тези 
споразумения и правилното 
изпълнение на постигнатите 
договорености.

_________________ _________________
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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Настоящият регламент следва 
да допринася също така за 
свързаните с търговията аспекти на 
външните отношения на Съюза, като 
сътрудничеството с трети държави 
относно задълженията за надлежна 
проверка на веригата на доставки на 
калай, тантал и злато, 
Кимбърлийския процес, Пакта за 
устойчиво развитие, изпълнението на 
задълженията съгласно Регламент 
(ЕС) № 978/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета1а (Регламента 
за общата схема от преференции), 
сътрудничеството в рамките на 
инициативите в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) 
и за подпомагане на търговията, за да 
се гарантират последователност и 
взаимна подкрепа между търговската 
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политика на ЕС и целите и 
действията в областта на 
развитието;
_________________
1а Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. за прилагане 
на схема от общи тарифни 
преференции и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 
(ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Изменение 12

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-

(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 принудителната 
миграция и 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 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 
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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.

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.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст.)

Изменение 13

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 

(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 и икономическите 
възможности, по-специално за жените 
и младите хора, 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 
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специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

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.

Изменение 14

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 
инвестициите. Операциите, 
подпомагани с Гаранцията за външна 
дейност, следва да бъдат придружени от 

(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 при които съотношението между 
разходи и ползи повишава 
устойчивостта на инвестициите. 
Операциите, подпомагани с Гаранцията 
за външна дейност, следва да бъдат 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се осигури гъвкавост, да се 
увеличи привлекателността за частния 
сектор и да се увеличи максимално 
въздействието на инвестициите, следва 
да се предвиди дерогация от правилата 
относно методите за изпълнение на 
бюджета на Съюза, съдържащи се във 
Финансовия регламент, по отношение 
на допустимите контрагенти. Тези 
допустими контрагенти биха могли 
също така да бъдат организации, на 
които не е възложено осъществяването 
на публично-частно партньорство, а 
също биха могли да бъдат и 
частноправни организации на държава 
партньор.

(37) За да се осигури гъвкавост, да се 
увеличи привлекателността за частния 
сектор, да се насърчава лоялната 
конкуренция и да се увеличи 
максимално въздействието на 
инвестициите, следва да се предвиди 
дерогация от правилата относно 
методите за изпълнение на бюджета на 
Съюза, съдържащи се във Финансовия 
регламент, по отношение на 
допустимите контрагенти. Тези 
допустими контрагенти биха могли 
също така да бъдат организации, на 
които не е възложено осъществяването 
на публично-частно партньорство, а 
също биха могли да бъдат и 
частноправни организации на държава 
партньор.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 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 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 11, 
207 и 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с 
трети държави и региони в 
съседството на Съюза, в Субсахарска 
Африка, в Азия и в Тихоокеанския 
басейн, както и в Северна и Южна 
Америка и в Карибския басейн, с цел 
по-специално постигането на 
устойчиво икономическо и социално 
развитие и изкореняване на 
бедността;

Изменение 18

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище – да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
правата на човека и устойчивото 
развитие с особен акцент върху 
основаната на правила и ценности 
международна търговия, да се 
изкорени бедността, да се насърчава 
икономическият растеж и да се 
насърчава и защитава 
многостранното сътрудничество, да 
се подкрепят организациите на 
гражданското общество, да се 
укрепват стабилността и мирът и да 
се преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително 
миграцията и мобилността;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7

Рамка на политиката Рамка на политиката

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 
които се установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съответните резолюции на Европейския 
парламент, съобщенията на Комисията 
или съвместните съобщения на 
Комисията и на върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство, 
търговия и сътрудничество, 
многостранните споразумения, други 
споразумения и относимото 
законодателство на Съюза, с които се 
установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съответните резолюции на Европейския 
парламент, съобщенията на Комисията 
или съвместните съобщения на 
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работи и политиката на сигурност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 
настоящия регламент.

Комисията и на върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 
настоящия регламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Съюзът следва да насърчава 
освен това, в отношенията си с 
трети държави в рамките на 
инструмента, международните 
усилия за постигане на многостранно 
споразумение за забрана на 
търговията със стоки, използвани за 
изтезания или за изпълняване на 
смъртно наказание.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При отношенията с държавите 
партньори се вземат предвид 
резултатите на тези държави при 
изпълнението на ангажименти, 
международни споразумения и 
договорености със Съюза.

При отношенията с държавите 
партньори се вземат предвид 
резултатите на тези държави при 
изпълнението на ангажименти, 
международни споразумения, и особено 
Парижкото споразумение, и 
договорености със Съюза, 
включително споразумения за 
асоцииране, за партньорство и за 
сътрудничество, както и търговски 
споразумения.

Изменение 22

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципа на 
приобщаващо партньорство, когато е 
целесъобразно, Комисията гарантира, че 
със съответните заинтересовани страни 
от държавите партньори, включително 
организациите на гражданското 
общество и местните органи, се 
провеждат надлежни консултации и че 
им се предоставя навременен достъп до 
съответната информация, която им 
позволява да играят полезна роля по 
време на разработването и изпълнението 
на програмите и по време на свързаните 
с тях процеси на мониторинг.

В съответствие с принципа на 
приобщаващо партньорство Комисията 
гарантира, че със съответните 
заинтересовани страни от държавите 
партньори, включително организациите 
на гражданското общество и местните 
органи, се провеждат надлежни 
консултации и че им се предоставя 
навременен достъп до съответната 
информация, която им позволява да 
играят полезна роля по време на 
разработването и изпълнението на 
програмите и по време на свързаните с 
тях процеси на мониторинг.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципа на 
ангажираност Комисията, когато е 
уместно, благоприятства използването 
на системите на държавите партньори за 
изпълнението на програмите.

В съответствие с принципа на 
ангажираност Комисията 
благоприятства използването на 
системите на държавите партньори за 
изпълнението на програмите.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията информира 
Европейския парламент и провежда 
редовен обмен на мнения с него.

8. Комисията предоставя 
съществена информация и цялостни 
документи относно многогодишното 
планиране, планове за действие и 
мерки и провежда редовен обмен на 
мнения със съответните комисии в 
Европейския парламент, по собствена 
инициатива или при поискване от 
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Европейския парламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребностите на партньорите, 
установени въз основа на конкретни 
критерии, като се вземат предвид 
населението, бедността, неравенството, 
човешкото развитие, икономическата и 
екологичната уязвимост и 
устойчивостта на държавата и 
обществото;

a) потребностите на партньорите, 
установени въз основа на конкретни 
критерии и включени в регистър, до 
който Европейският парламент 
получава достъп при поискване, като 
се вземат предвид населението, 
бедността, неравенството, човешкото 
развитие, състоянието на правата на 
човека и основните свободи, 
икономическата и екологичната 
уязвимост и устойчивостта на 
държавата и обществото;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сътрудничеството с 
индустриализираните държави е 
съсредоточено върху насърчаването на 
интересите на Съюза и на взаимните 
интереси.

4. Сътрудничеството с 
индустриализираните държави е 
съсредоточено върху насърчаването на 
интересите на Съюза и на взаимните 
интереси, както и на общите 
интереси и ценности, и общите цели 
и защитата на многостранното 
сътрудничество. Подобно 
сътрудничество, когато е 
целесъобразно, се основава на диалог 
между Съюза, включително 
Европейския парламент, и държавите 
членки, с участието на гражданското 
общество.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Вече съществуващи 
многостранни или двустранни 
споразумения или регламенти, 
засягащи съответната страна и/или 
регион, като Регламента за общата 
схема от преференции, Регламент 
(ЕС) 2017/821 на Европейския 
парламент и на Съвета, Регламент 
(ЕО) № 1236/2005 на Съвета и 
бъдещите регламенти относно 
изделията с двойна употреба и вноса 
на движими културни ценности

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всяко сключено многостранно 
или двустранно търговско 
споразумение, включително 
споразуменията от типа ЗВССТ 
(задълбочено и всеобхватно 
споразумение за свободна търговия), 
сключени между Съюза и съседните 
му държави, както и всяка търговска 
преференция, предоставена от Съюза 
на даден партньор;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните индикативни 
програми за географските програми 

3. Многогодишните индикативни 
програми за географските програми 
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могат да бъдат преразглеждани, когато е 
необходимо за ефективното изпълнение, 
и по-специално когато има съществени 
промени в рамката на политиката, 
посочена в член 7, или след криза или 
следкризисна ситуация.

могат да бъдат преразглеждани, след 
консултация с Европейския 
парламент, когато е необходимо за 
ефективното изпълнение, и по-
специално когато има съществени 
промени в рамката на политиката, 
посочена в член 7, или след криза или 
следкризисна ситуация.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните индикативни 
програми за тематичните програми 
могат да бъдат преразглеждани, когато 
това е необходимо за ефективното 
изпълнение, и по-специално когато има 
съществени промени в рамката на 
политиката, посочена в член 7.

4. Многогодишните индикативни 
програми за тематичните програми 
могат да бъдат преразглеждани, след 
консултация с Европейския 
парламент, когато това е необходимо 
за ефективното изпълнение, и по-
специално когато има съществени 
промени в рамката на политиката, 
посочена в член 7.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) партньорството ѝ със Съюза, 
включително нивото на амбиции за това 
партньорство;

г) споразумението ѝ за 
партньорство и за асоцииране и 
другите ѝ търговски и инвестиционни 
отношения със Съюза, включително 
нивото на амбиции за това 
партньорство;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1



AD\1176749BG.docx 25/33 PE629.557v05-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема годишни или 
многогодишни планове за действие или 
мерки. Мерките могат да бъдат под 
формата на индивидуални мерки, 
специални мерки, мерки за подпомагане 
или извънредни мерки за помощ. За 
всяко действие в плановете за действие 
и мерките се посочват преследваните 
цели, очакваните резултати и основните 
дейности, начините на изпълнение, 
бюджетът и евентуалните разходи, 
свързани с подкрепата.

1. В тясно сътрудничество с 
Европейския парламент Комисията 
приема годишни или многогодишни 
планове за действие или мерки. 
Мерките могат да бъдат под формата на 
индивидуални мерки, специални мерки, 
мерки за подпомагане или извънредни 
мерки за помощ. За всяко действие в 
плановете за действие и мерките се 
посочват преследваните цели, 
очакваните резултати и основните 
дейности, начините на изпълнение, 
бюджетът и евентуалните разходи, 
свързани с подкрепата.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на непредвидени потребности 
или обстоятелства и когато 
финансирането не е възможно от по-
подходящи източници, Комисията може 
да приема специални мерки, които не са 
предвидени в документите за 
програмиране.

В случай на непредвидени потребности 
или обстоятелства и когато 
финансирането не е възможно от по-
подходящи източници, Комисията може 
да приема, в тясно сътрудничество с 
Европейския парламент, специални 
мерки, които не са предвидени в 
документите за програмиране.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет въз основа на методите за 
изпълнение, установени в член 23, 
параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет въз основа на методите за 
изпълнение, установени в член 23, 
параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 



PE629.557v05-00 26/33 AD\1176749BG.docx

BG

достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори със 
специален акцент върху изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори и микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в съответствие 
с приложимите индикативни документи 
за програмиране. Специално внимание 
се обръща на държавите, за които е 
установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори със 
специален акцент върху изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места и икономически 
възможности, по-специално за жените 
и младите хора, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори и микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в съответствие 
с приложимите индикативни документи 
за програмиране. Специално внимание 
се обръща на държавите, за които е 
установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В междинната оценка също така се 
оценява функционирането на 
опростената и рационализирана 
структура на европейските 
финансови инструменти спрямо 
целите на основните политики на 
Съюза и принципите на прозрачност, 
отчетност, ефикасност, 
съгласуваност и гъвкавост на 
фондовете на ЕС за външна дейност.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В окончателния доклад за оценка също 
така се разглеждат ефективността, 
добавената стойност, възможността 
за опростяване, вътрешната и 
външната съгласуваност, както и 
запазването на целесъобразността на 
целите на настоящия регламент.

В окончателния доклад за оценка също 
така се разглеждат ефективността, 
добавената стойност, 
функционирането на опростената и 
рационализирана структура, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
както и запазването на 
целесъобразността на целите на 
настоящия регламент.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение II – буква A – параграф 4 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) Ограничаване на обезлесяването 
и насърчаване на прилагането на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), 
както и борба с незаконната сеч, 
търговията с незаконен дървен материал 
и дървени продукти;

й) Спиране на обезлесяването и 
насърчаване на прилагането на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), 
както и борба с незаконната сеч, 
търговията с незаконен дървен материал 
и дървени продукти; подкрепа на 
преговорите и на прилагането на 
споразуменията за доброволно 
партньорство;

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение II – буква A – параграф 5 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Насърчаване и укрепване на 
многостранното сътрудничество, 
устойчивото икономическо 
сътрудничество, международните 
търговски и инвестиционни 
отношения, както и правилата и 
принципите на Световната 
търговска организация;
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Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение II – буква A – параграф 5 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Подкрепа на програмата за 
регионална интеграция и оптималните 
търговски политики, както и подкрепа 
на консолидацията и изпълнението на 
търговските споразумения между ЕС и 
неговите партньори;

н) Подкрепа на програмата за 
регионална интеграция и оптималните 
търговски политики в подкрепа на 
приобщаващото и устойчиво 
развитие, както и подкрепа на 
консолидацията и изпълнението на 
търговските споразумения между ЕС и 
неговите партньори;

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение II – буква A – параграф 5 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) Насърчаване на справедлив, 
устойчив и незасегнат от изкривяване 
на пазара достъп до добивните 
сектори.

т) Гарантиране, че достъпът до 
добивните сектори е справедлив и 
устойчив.

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – раздел 1 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ограничаване на използването 
на природни ресурси за финансиране 
на конфликти и подпомагане на 
спазването от страна на 
заинтересованите лица на 
инициативи като схемата за 
сертифициране в рамките на 
Кимбърлийския процес, и включване 
на свързаните с [Регламента на ЕС 
относно полезните изкопаеми от 
зони на конфликт], особено по 
отношение на осъществяването на 
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ефикасен контрол на национално 
равнище върху производството и 
търговията с природни ресурси.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – тире 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Допринасяне за усилията на 
Съюза за международна забрана на 
търговията със стоки, използвани за 
изтезания и за изпълняване на 
смъртно наказание.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Насърчаване на ефективното 
многостранно сътрудничество и 
стратегическо партньорство, 
осъществяване на принос към 
укрепването на капацитета на 
международните, регионалните и 
националните рамки при насърчаването 
и защитата на правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава. Стратегическите 
партньорства се насърчават, като се 
обръща специално внимание на 
Службата на Върховния комисар по 
правата на човека на ООН (СВКПЧ), 
Международния наказателен съд (МНС) 
и съответните регионални и 
национални механизми в областта на 
правата на човека. Освен това 
програмата насърчава образованието и 
научните изследвания в областта на 
правата на човека и демокрацията, 
включително чрез организацията Global 
Campus for Human Rights and Democracy 

– Насърчаване на ефективното 
многостранно сътрудничество и на 
стратегическите партньорства, 
осъществяване на принос към 
укрепването на капацитета на 
международните, регионалните и 
националните рамки и овластяване на 
местните участници при 
насърчаването и защитата на правата на 
човека, демокрацията и принципите на 
правовата държава. Партньорствата в 
областта на правата на човека се 
съсредоточават върху укрепването на 
националната и международната 
структура на правата на човека, 
включително върху подкрепата за 
многостранното сътрудничество, 
тъй като независимостта и 
ефективността на Службата на 
Върховния комисар по правата на 
човека на ООН (СВКПЧ), 
Международния наказателен съд (МНС) 
и съответните регионални механизми в 
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(Световния център за правата на човека 
и демокрацията).

областта на правата на човека са от 
съществено значение. Подкрепата за 
образованието и научните изследвания в 
областта на правата на човека и 
демокрацията продължава, 
включително чрез подкрепа за 
организацията Global Campus for Human 
Rights and Democracy (Световния 
център за правата на човека и 
демокрацията).

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – раздел 1 – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подкрепа за модернизацията 
на СТО с оглед на повишаване на 
неговата ефективност и на неговата 
легитимност.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 4 – буква А – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Осъществяване на принос към 
световната програма за достоен труд, 
по-специално в световните вериги на 
стойността, както и подобряване на 
познаването на ефективните политики 
за заетост, които отговарят на нуждите 
на пазара на труда, включително 
професионалното образование и 
обучение (ПОО) и ученето през целия 
живот;

б) Осъществяване на принос към 
световната програма за достоен труд, 
по-специално световните вериги на 
стойността, както и подобряване на 
познаването на ефективните политики 
за заетост, които отговарят на нуждите 
на пазара на труда, включително 
професионалното образование и 
обучение (ПОО) и ученето през целия 
живот;

Изменение 46

Предложение за регламент
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Приложение III – раздел 4 – буква В – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Подобряване на бизнес средата и 
инвестиционния климат, подкрепа за 
подобрения публично-частен диалог, 
както и укрепване на капацитета на 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия,

б) Подобряване на бизнес средата и 
инвестиционния климат, подкрепа за 
подобрения публично-частен диалог, 
както и укрепване на капацитета на 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия, включително 
тяхната интернационализация,

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 4 – буква В – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Подкрепа за търговската 
политика и търговските споразумения 
на Съюза, както и за тяхното 
изпълнение; подобряване на достъпа до 
пазарите на държави партньори и 
стимулиране на търговията, 
инвестициите и бизнес 
възможностите за предприятията 
от Съюза, като се премахват 
пречките пред достъпа до пазари и 
инвестициите.

в) Подкрепа за прилагането на 
инструментите на търговската 
политика и търговските споразумения 
на Съюза, с цел подобряване на 
устойчивото развитие, 
икономическата диверсификация и 
достъпа до пазара на Съюза, както и с 
цел улесняване на достъпа до 
технологии и интелектуална 
собственост, които са благоприятни 
за климата.
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