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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Срокът на действие на Регламент 
(ЕС) № 231/201414 изтича на 31 
декември 2020 г. С цел да се запази 
ефективността на действията на 
Съюза в областта на външната 
дейност, следва да бъде поддържана 
рамка за планиране и предоставяне на 
външна помощ.

(1) Срокът на действие на Регламент 
(ЕС) № 231/201414 изтича на 31 
декември 2020 г. С цел да се запази 
ефективността на политиката на 
разширяване на Съюза, тя следва да 
продължава да бъде подкрепяна от 
специфичен инструмент за 
финансиране на външната дейност.

_________________ _________________
14 Регламент (ЕС) № 231/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., 
стр. 11).

14 Регламент (ЕС) № 231/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., 
стр. 11).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Член 49 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) постановява, 
че всяка европейска държава, която 
зачита ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитане на правата 
на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства, и която се ангажира да ги 
насърчава, може да поиска да членува в 
Съюза. Европейска държава, която е 

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

поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато е потвърдено, че 
напълно отговаря на критериите за 
членство, установени на Европейския 
съвет през юни 1993 г. в Копенхаген 
(„критериите от Копенхаген“), и при 
условие че Съюзът разполага с 
необходимия капацитет за 
интегрирането на новата държава 
членка. Критериите от Копенхаген са 
свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
правата на човека и зачитането и 
закрилата на малцинствата, наличието 
на функционираща пазарна икономика, 
капацитета за справяне с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите, включително 
присъединяване към целите на 
политическия, икономическия и 
паричния съюз.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Процесът на разширяване се 
основава на установени критерии и 
справедливи и строги условия. Всеки 
бенефициер се оценява според 
постигнатите от него резултати. 
Оценката на постигнатия напредък и 
идентифицирането на слабостите имат 
за цел да дадат стимули и насоки на 
изброените в приложение I 
бенефициери да продължат да 
провеждат необходимите мащабни 
реформи. За да се превърне 
перспективата за разширяване в 
реалност, неотклонното следване на 
подхода, при който се започва работа 
първо по основните принципи15, 

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

продължава да е от съществено 
значение. Освен това добросъседските 
отношения и регионалното 
сътрудничество също са съществени 
елементи от процеса на разширяване. 
Напредъкът по пътя към 
присъединяването зависи от спазването 
от всеки кандидат на ценностите на 
Съюза, както и от способността му да 
предприеме необходимите реформи за 
привеждане на своята политическа, 
институционална, правна, 
административна и икономическа 
система в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките в 
Съюза.

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

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

Изменение 4

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 

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

възможности, които са от полза както за 
Съюза, така и за страните, стремящи се 
към членство в него. Перспективата за 
членство в Съюза може да има мощна 
преобразяваща сила, тъй като 
предполага извършването на 
положителни демократични, 
политически, икономически и социални 
промени. Този потенциал следва да 
бъде използван във възможно най-
голяма степен.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Подпомагането следва също така 
да се извършва в съответствие със 
споразуменията, сключени между 
Съюза и бенефициерите, изброени в 
приложение I. Подпомагането следва да 
бъде съсредоточено главно върху 
оказването на помощ на бенефициерите, 
посочени приложение I, да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете, толерантността, 
социалното приобщаване и 
недискриминацията. Подпомагането 
следва също така да подкрепя основните 
принципи и права, определени в 
Европейския стълб на социалните 
права17. Чрез подпомагането следва да 
продължи да бъде оказвана подкрепа за 
техните усилия за развитие на 
регионалното, макрорегионалното и 
трансграничното сътрудничество, както 
и за териториално развитие, 
включително посредством 
изпълнението на макрорегионалните 
стратегии на Съюза. Освен това 
подпомагането следва да стимулира 

(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 в приложение I, да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права на човека, включително правата 
на лицата, принадлежащи към 
малцинства, да защитават 
малцинствата, да насърчават 
равенството между половете, 
толерантността, социалното 
приобщаване и недискриминацията, да 
защитават защитниците на правата 
на човека, сигнализиращите за 
нередности лица и гражданското 
общество и да подкрепят 
инициативите, които насърчават 
прозрачността, отчетността, 
почтеността и борбата с 
корупцията. Подпомагането следва 
също така да подкрепя спазването на 
основните принципи и права, 



AD\1174734BG.docx 7/38 PE625.581v02-00

BG

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“.

определени в Европейския стълб на 
социалните права17. Чрез подпомагането 
следва да продължи да бъде оказвана 
подкрепа за техните усилия за развитие 
на регионалното, макрорегионалното и 
трансграничното сътрудничество, 
включително през морските граници, 
както и за териториално развитие, 
включително посредством 
изпълнението на макрорегионалните 
стратегии на Съюза, като например 
Дунавската стратегия. То следва да 
подкрепя и добрите съседски 
отношения, помирението и 
регионалното сътрудничество. 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 чрез развитието 
на МСП, както и чрез развитието на 
цифровата икономика и общество, като 
това се извършва в съответствие и с 
водещата инициатива „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Западните Балкани“.

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

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8
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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 
държавите членки. Това сътрудничество 
следва да се съсредоточи по-специално 
върху споделянето на опита, натрупан 
от държавите членки в процеса на 
реформите.

(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 
държавите членки. Това сътрудничество 
следва да се съсредоточи по-специално 
върху споделянето на опита, натрупан 
от държавите членки в процеса на 
политически, социални и 
икономически реформи.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Засиленото стратегическо и 
оперативно сътрудничество между 
Съюза и бенефициерите, посочени в 
приложение I, в сферата на сигурността 
е от първостепенно значение за 
ефективното и ефикасно справяне със 
заплахите за сигурността и 
терористичните заплахи.

(9) Засиленото стратегическо и 
оперативно сътрудничество между 
Съюза и бенефициерите, посочени в 
приложение I, в сферата на сигурността 
е от първостепенно значение за 
ефективното и ефикасно справяне със 
заплахите за сигурността, включително 
тежката престъпност, 
организираната престъпност, 
тероризма и другите заплахи за 
стабилността и мира в рамките на 
държавите членки.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

нужната информация, засилване на 
ползите от миграцията за развитието, 
улесняване на законната и трудовата 
миграция, засилване на граничния 
контрол и продължаване на усилията за 
борба с незаконната миграция, трафика 
на хора, контрабандата на мигранти и 
тероризма.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) От съществено значение е да се 
насърчава социалната закрила и 
социалното приобщаване като част 
от сътрудничеството между Съюза и 
бенефициерите, посочени в 
приложение I. Интервенциите в тази 
област следва да са насочени към 
насърчаване на приобщаващи, 
ефективни, ефикасни и подходящи 
системи за социална закрила, 
подпомагащи социалното 
приобщаване, равните възможности 
и борбата с неравенствата и 
бедността.

Изменение 10

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 

(11) Укрепването на правовата 
държава, включително чрез 
гарантиране на независимост на 
съдебната система, демокрация и 
основни права, гарантиране и 
насърчаване на независимостта на 
медиите, прозрачност и недопускане 
на произвол при вземането на 
решения от страна на публичните и 
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сближаването на бенефициерите със 
Съюза, както и за тяхната способност 
по-късно да поемат изцяло 
задълженията, произтичащи от 
членството в него. С оглед на 
дългосрочния характер на реформите, 
които се извършват в тези области, и на 
необходимостта резултатите да бъдат 
регистрирани, финансовото 
подпомагане по настоящия регламент 
следва да отговаря на изискванията, 
поставени пред бенефициерите, 
посочени в приложение I, на възможно 
най-ранен етап.

правоприлагащите органи, чрез 
осигуряване на подкрепа за 
независимите защитници на правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество, които 
извършват мониторинг на спазването 
на принципите на правовата 
държава, защита на 
сигнализиращите за нередности лица 
и чрез подкрепа на инициативи, 
които насърчават прозрачността, 
отчетността, почтеността и 
борбата с корупцията и организираната 
престъпност, предотвратяват 
радикализацията и тероризма и 
укрепват доброто управление, 
включително реформата на публичната 
администрация, продължават да бъдат 
ключови предизвикателства за повечето 
бенефициери, посочени в приложение I, 
и са от решаващо значение за 
сближаването на бенефициерите със 
Съюза, както и за тяхната способност 
по-късно да поемат изцяло 
задълженията, произтичащи от 
членството в него. С оглед на 
дългосрочния характер на реформите, 
които се извършват в тези области, и на 
необходимостта резултатите да бъдат 
регистрирани, финансовото 
подпомагане по настоящия регламент 
следва да отговаря на изискванията, 
поставени пред бенефициерите, 
посочени в приложение I, на възможно 
най-ранен етап.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С оглед на сложната 
етническа ситуация в региона на 
Западните Балкани и напрежението в 
етническите отношения от 
близкото минало там защитата на 
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националните, етническите и 
езиковите малцинства е от особено 
значение. За да се превърне защитата 
на малцинствата в сила за 
стабилност в държавите кандидатки 
и потенциални кандидатки, Съюзът 
следва да подкрепя правителствата в 
приемането, мониторинга и 
ефективното прилагане на правните 
рамки за защита на малцинствата на 
основата на съответните 
международни норми. В това 
отношение Съюзът следва да се 
възползва от уроците, научени по 
време на и след предходните преговори 
за присъединяване.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Положението на ромите 
остава особено проблематично в 
повечето държави кандидатки и 
потенциални кандидатки, където те 
продължават да страдат от широко 
разпространена дискриминация, 
мизерни условия на живот, 
недостатъчен достъп до основни 
социални услуги и изключително 
високи равнища на неграмотност и 
преждевременно напускане на 
училище, което от своя страна 
затвърждава тяхното социално 
изключване. ИПП III следва да 
подпомага осигуряването на 
целенасочена и основана на стратегия 
помощ за подобряване на 
положението на ромите в държавите 
бенефициери.

Изменение 13

Предложение за регламент
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Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Подкрепа следва да се 
предоставя и за допълнително 
укрепване в областта на правата на 
малцинствата, мултикултурното 
разбирателство и мирното 
съжителство.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Необходимо е бенефициерите, 
посочени в приложение I, да бъдат по-
добре подготвени да се справят с 
глобалните предизвикателства, като 
бедността, устойчивото развитие и 
изменението на климата, и да се 
присъединят към усилията на Съюза за 
разрешаване на тези проблеми. Като се 
има предвид значението на действията 
за справяне с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите за устойчиво 
развитие, настоящата програма ще 
допринесе за интегрирането на 
действията в областта на изменението 
на климата в политиките на Съюза и за 
постигането на общата цел 25% от 
бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Очаква се действията по 
програмата да допринесат с 16% от 
общия финансов пакет на програмата за 
цели, свързани с климата. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
програмата и общият принос на 
настоящата програма следва да бъде 
част от съответните оценявания и 
прегледи.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 16

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 

(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 
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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.

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 и 
резолюциите на Европейския 
парламент. 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.

Изменение 17

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 общ интерес на Съюза и на 
бенефициерите, посочени в приложение 
I, е бенефициерите да бъдат 
подпомагани 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 и зачитането на 
ценностите на Съюза.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18a) Следва да съществуват ясни 
последствия в случай на сериозно 
влошаване по отношение на 
принципите на правовата държава, 
демокрацията, правата на човека и 
основните свободи в дадена държава 
кандидатка или потенциална 
кандидатка или ако бенефициерът 
нарушава поетите в съответните 
споразумения, сключени със Съюза, 
ангажименти. В такива случаи, без да 
се засягат бюджетната процедура и 
разпоредбите относно спирането на 
помощта в международни 
споразумения с бенефициерите, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да изменя 
приложение I към настоящия 
регламент с цел временно или 
частично спиране на помощта от 
Съюза. При вземането на такива 
решения Комисията следва да 
гарантира, че остава възможно 
предоставянето на финансова помощ 
за действия, които са от пряка полза 
за гражданите, по-специално такива, 
извършвани от неправителствени 
участници, пряко свързани със 
укрепването на правовата държава, 
демокрацията, правата на човека и 
основните свободи. Ако Комисията 
установи, че причините, които 
обосновават спирането на помощта, 
вече не са налице, тя следва да бъде 
оправомощена да приеме делегиран 
акт, за да измени приложение I с цел 
възстановяване на помощта от 
Съюза.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 19
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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, като са приложени 
цялостни защитни механизми за 
доверително управление, 
включително, но без да се 
ограничават до: прозрачни процедури 
за отчетност и за възлагане на 
обществени поръчки и периодична 
външна проверка от страна на OLAF. 
За подпомагането следва да продължат 
да се използват структурите и 
инструментите, доказали своите 
качества в предприсъединителния 
процес. Трябва да се обърне специално 
внимание на предоставянето на 
подпомагане за подобряване на 
капацитета за усвояване на 
държавите бенефициери.

Изменение 20

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. 
За да се избегне припокриване с други 
съществуващи външни инструменти 
за финансиране, 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, 
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съгласуваност и взаимно допълване с 
макрофинансова помощ.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 въпроси, които 
изискват солидарни действия на 
глобално равнище, като правата на 
човека, демокрацията и доброто 
управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, незаконната миграция и 
благоприятстващите я фактори, 
както и тероризма. 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 
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външна дейност.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Дейностите за прозрачност, 
комуникация и видимост са от 
основно значение, за да се повиши 
осведомеността относно дейността 
на Съюза по места. За да се повиши 
осведомеността на широката 
общественост, между Комисията, 
делегациите на Съюза и 
бенефициерите следва да съществува 
ясна и ефективна комуникация 
относно употребата на 
предприсъединителната помощ в 
държавите бенефициери, като се 
очертаят техните цели, използване и 
резултати. Бенефициерите на 
финансиране от Съюза следва да 
признават произхода на 
финансирането от Съюза и да 
осигуряват подходящата му 
видимост. ИПП III следва да 
допринася за финансирането на 
комуникационни дейности, за да се 
популяризират резултатите от 
помощта на Съюза за различни видове 
публика в държавите бенефициери.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се вземат под внимание 
промените в рамката на политиката на 
разширяване или значими събития в 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, на Комисията следва да 

(32) За да се вземат под внимание 
промените в рамката на политиката на 
разширяване или значими събития в 
бенефициерите, посочени в 
приложение I, на Комисията следва да 
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бъдат делегирани правомощия за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с адаптирането и 
актуализирането на тематичните 
приоритети за помощта, изброени в 
приложения II и III. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално, 
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

бъдат делегирани правомощия за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с адаптирането и 
актуализирането на тематичните 
приоритети за помощта, изброени в 
приложения II и III. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище и на равнището на 
гражданското общество, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално, 
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ИПП III има следните 
специфични цели:

(Не се отнася до българския текст.)
 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

правовата държава, демокрацията и 
зачитането на правата на човека, 
основните права и международното 
право, подкрепа за независимостта на 
съдебната система и ефективната 
съдебна защита, защита на 
малцинствата и предоставяне на 
подкрепа за независимите защитници 
на правата на човека, 
сигнализиращите за нередности лица 
и организациите на гражданското 
общество, които извършват 
мониторинг на спазването на 
принципите на правовата държава, и 
подкрепа за инициативи, които 
насърчават независимостта на 
медиите, прозрачността, 
отчетността, почтеността и 
борбата с корупцията;

Изменение 26

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 качеството, 
ефективността, прозрачността и 
отчетността на публичната 
администрация, насърчаване на 
прозрачността и недопускането на 
произвол от страна на публичните и 
правоприлагащите органи и подкрепа 
за структурните реформи и доброто 
управление на всички равнища;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) укрепване на социалната 
закрила и социалното приобщаване, 
включително чрез насърчаване на 
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равните възможности и справяне с 
неравенствата и бедността, 
гарантиране на достъп до 
международна закрила, улесняване на 
законната и трудовата миграция и 
интегриране на маргинализираните 
общности като мигрантите и 
ромите;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) засилване на 
предотвратяването на конфликти и 
насърчаване на помирението, 
укрепването на мира, добрите 
съседски отношения, както и 
отношенията между хората и 
комуникацията;

Изменение 29

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, 
както и за подобряване и укрепване на 
стратегическото и оперативното 
сътрудничество със Съюза по 
въпросите на управлението на 
границите и сигурността с цел да се 
противодейства на заплахите, 
произтичащи от организираната 
престъпност, тероризма и 
киберпрестъпността.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта по ИПП III може да се 
предоставя за вида действия, 
предвидени по линия на Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд30, Европейския 
социален фонд плюс31 и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони32.

4. Помощта по ИПП III може да се 
предоставя за вида действия, 
предвидени по линия на Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд30, Европейския 
социален фонд плюс31 и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони32 и Фонда 
„Правосъдие, права и ценности“.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния 
фонд.

30 COM(2018) 372 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния 
фонд.

31 COM(2018) 382 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+).

31 COM(2018) 382 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+).

32 COM(2018) 392 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на правила 
за подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове по 
ОСП) и финансирани от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) и от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета.

32 COM(2018) 392 final — Предложение 
за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на правила 
за подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове по 
ОСП) и финансирани от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) и от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета.

Изменение 31
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите и действията по 
настоящия регламент включват темите 
за изменението на климата, опазването 
на околната среда и равенството между 
половете и, когато е приложимо, 
установяват взаимовръзки между целите 
за устойчиво развитие за насърчаване на 
интегрираните действия34, които могат 
да породят съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
съгласуван начин.

2. Програмите и действията по 
настоящия регламент включват темите 
за изменението на климата, опазването 
на околната среда, основните права и 
равенството между половете и, когато е 
приложимо, установяват взаимовръзки 
между целите за устойчиво развитие34 за 
насърчаване на интегрираните действия, 
които могат да породят съпътстващи 
ползи и да постигнат множество цели по 
съгласуван начин.

_________________ _________________
34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

Изменение 32

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 
допълнителните усилия, необходими за 
изпълнението на критериите за 
членство, и капацитетът на 
бенефициерите, като се обръща 
специално внимание на 
подобряването на техния капацитет 
за усвояване. Помощта е с различен 
обхват и интензивност в зависимост от 
потребностите, ангажимента за реформи 
и напредъка по изпълнението на тези 
реформи.

Изменение 33

Предложение за регламент
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Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Спиране на помощта на Съюза

1. В случаите на сериозно 
влошаване по отношение на 
спазването на принципите на 
правовата държава, демокрацията, 
правата на човека и основните 
свободи в дадена държава бенефициер 
или когато държавата бенефициер не 
спазва ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
със Съюза, Комисията се 
оправомощава да приема делегиран 
акт в съответствие с член 14 за 
изменение на приложение I към 
настоящия регламент с цел временно 
или частично спиране на помощта 
от Съюза. В случай на частично 
спиране се посочват програмите, за 
които то се прилага. При вземането 
на такива решения Комисията 
гарантира, че остава възможно 
предоставянето на финансова помощ 
за действия, които са от пряка полза 
за гражданите, по-специално такива, 
извършвани от неправителствени 
участници, пряко свързани със 
укрепването на правовата държава, 
демокрацията, правата на човека и 
основните свободи.
2. Ако Комисията установи, че 
причините, които обосновават 
спирането на помощта, вече не са 
налице, тя се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с 
член 14, за да измени приложение I с 
цел възстановяване на помощта от 
Съюза.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 17



AD\1174734BG.docx 25/38 PE625.581v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17

Информация, комуникация и 
публичност

Информация, комуникация и 
публичност

1. Прилагат се членове 36 и 37 от 
[Регламента за Инструмента за 
съседство, развитие и международно 
сътрудничество].

1. Когато се предоставя 
финансова помощ съгласно 
настоящия регламент, Комисията и 
делегациите на Съюза в държавите 
бенефициери предприемат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
видимостта на финансовата 
подкрепа от Съюза, включително 
контрол на спазването на тези 
изисквания от страна на 
получателите. Финансираните чрез 
ИПП действия са подчинени на 
изискванията, определени в 
Наръчника за комуникация и 
видимост на външната дейност на 
Съюза. Комисията приема насоки за 
финансираните от Съюза проекти 
относно видимостта и 
комуникационните дейности за всеки 
бенефициер.
1а. Комисията предприема мерки 
за засилване на стратегическата 
комуникация и публичната 
дипломация за разпространение на 
ценностите на Съюза и изтъкване на 
добавената стойност на 
предоставяната от Съюза подкрепа.
1б. Получателите на финансиране 
от Съюза признават произхода на 
финансирането от Съюза и 
осигуряват подходящата му 
видимост, като:
a) представят изявление, 
подчертаващо подпомагането от 
Съюза, в документите и 
комуникационните материали, 
свързани с усвояването на 
финансовите средства, включително 
на официален уебсайт, когато 
съществува подобен уебсайт;
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б) популяризират действията и 
резултатите от тях, като 
предоставят съгласувана, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.
1в. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности във връзка с настоящия 
регламент, както и с дейностите по 
него и постигнатите резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати за 
настоящия регламент, допринасят 
също така за институционалната 
комуникация на политическите 
приоритети на Съюза, доколкото 
тези приоритети са пряко свързани с 
целите, посочени в член 3 и в 
приложения II и III.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава. Интервенциите в тази област 
са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения; предприемане на стъпки, 
които да гарантират 
установяването на надеждни 
системи за защита на границите, за 
управление на миграционните потоци 
и за предоставяне на убежище на 

a) Установяване и насърчаване още 
на ранен етап на правилното 
функциониране на необходимите 
институции, гарантиращи правовата 
държава, демокрацията, основните 
права и правата на човека, 
включително правата на 
малцинствата. Интервенциите в тази 
област са насочени към: създаване на 
независима, подотчетна и ефикасна 
съдебна система, включително 
прозрачно и основано на заслугите 
назначаване на работа, и насърчаване на 
системи за съдебно сътрудничество, 
оценяване и повишение и на ефективни 
дисциплинарни процедури в случай на 
нарушения, защита и насърчаване на 
независимост на медиите; 
разработване на ефективни средства за 
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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.

предотвратяване на и борба с 
организираната престъпност, трафика на 
хора, контрабандата, 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; насърчаване и 
подкрепа за ефективно участие на 
жените и малцинствените групи в 
политиката; обръщане на внимание 
на интегрирането на принципа на 
равенство между половете като 
приоритет и предприемане на 
конкретни стъпки за интегриране на 
принципа за равенство между 
половете във всички политики.

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) Утвърждаване на защитата 
на правата на лицата, които 
принадлежат към национални, 
етнически или езикови малцинства. 
Интервенциите са насочени към: 
действия, подкрепящи 
деполитизирането на въпросите, 
свързани с малцинствата, 
разработване на правни рамки и 
дългосрочни стратегии за защита на 
правата на малцинствата; 
установяване на стабилен капацитет 
за мониторинг на прилагането на 
практика на съществуващото 
законодателство за защита на 
малцинствата, за да се осигури 
ефективно прилагане и да се 
отстранят недостатъците; 
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спомагане за разработването на 
правителствени/парламентарни/дър
жавни административни и съдебни 
структури, гарантиращи участието 
на малцинствата, и създаване на 
конкретни органи или форуми за 
малцинствата, като например 
съвети на малцинствата; улесняване 
и насърчаване на използването на 
малцинствени езици в образованието, 
публичната администрация и 
обществения и културния живот и 
медиите; споделяне на най-добри 
практики в областта на 
положителната дискриминация и 
утвърдителните действия;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Подобряване на положението 
на ромите. Интервенциите са 
насочени към: разработване на 
надеждни, цялостни и подходящо 
финансирани дългосрочни стратегии 
за приобщаване и интеграция на 
ромите; мерки за подобряване на 
положението на ромите в областта 
на образованието, здравеопазването, 
жилищното настаняване и 
заетостта, целенасочени действия за 
намаляване на неграмотността и 
преждевременното напускане на 
училище; мерки, гарантиращи 
смислено участие на ромите в 
обществения и политическия живот;

Изменение 38

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

б) Реформиране на публичните 
администрации в съответствие с 
принципите на публичната 
администрация. Интервенциите са 
насочени към: укрепване на рамките за 
реформа на публичните администрации; 
подобряване на стратегическото 
планиране и изготвяне на политики и 
законодателство, които са приобщаващи 
и се основават на факти; повишаване на 
професионализма и деполитизиране на 
публичната служба чрез въвеждането на 
принципи за отчитане на личните 
заслуги; насърчаване на прозрачността и 
отчетността; подобряване на качеството 
и предоставянето на услуги, 
включително адекватни 
административни процедури и 
използването на електронно управление, 
насочено към гражданите; укрепване на 
управлението на публичните финанси и 
изготвяне на надеждни статистически 
данни.

б) Реформиране на публичните 
администрации в съответствие с 
принципите на публичната 
администрация. Интервенциите са 
насочени към: укрепване на рамките за 
реформа на публичните администрации; 
подобряване на стратегическото 
планиране и изготвяне на политики и 
законодателство, които са приобщаващи 
и се основават на факти; подобряване 
на сътрудничеството с 
организациите на гражданското 
общество, включително 
организациите на жените, чиято 
роля е ключова за доброто 
функциониране на демокрацията; 
повишаване на професионализма и 
деполитизиране на публичната служба 
чрез въвеждането на принципи за 
отчитане на личните заслуги; 
насърчаване на прозрачността и 
отчетността; подобряване на качеството 
и предоставянето на услуги, 
гарантиране на недискриминация и 
осигуряване на съобразена с нуждите 
подкрепа, включително адекватни 
административни процедури и 
използването на електронно управление, 
насочено към гражданите; укрепване и 
модернизиране на управлението на 
публичните финанси; реформиране на 
данъчните администрации, развитие 
на цифровата икономика и изготвяне 
на надеждни статистически данни.

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Укрепване на капацитета на 
Съюза и неговите партньори за 
предотвратяване на конфликти, 
укрепване на мира и справяне с 

г) Укрепване на капацитета на 
Съюза и неговите партньори за 
предотвратяване на трансграничната 
престъпност, конфликти, укрепване на 
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предкризисни и следкризисни ситуации, 
включително чрез ранно 
предупреждение и анализ на риска от 
конфликти; насърчаване на 
междуличностните контакти, 
помирението, укрепването на мира и 
мерките за изграждане на доверие, 
оказване на подпомагане за 
изграждането на капацитет в подкрепа 
на дейности в областта на сигурността и 
развитието.

мира и справяне с предкризисни и 
следкризисни ситуации, включително 
чрез ранно предупреждение и анализ на 
риска от конфликти; насърчаване на 
междуличностните контакти, 
помирението, укрепването на мира и 
мерките за изграждане на доверие, 
оказване на подпомагане за 
изграждането на капацитет в подкрепа 
на дейности в областта на сигурността и 
развитието; стратегическо и 
оперативно сътрудничество със 
Съюза в областта на управлението на 
границите, улесняване на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество между 
бенефициерите и държавите – членки 
на Съюза, с цел противодействие на 
трансграничната престъпност и 
подкрепа за изграждането на 
капацитет в областта на 
киберсигурността и борбата с 
киберпрестъпността.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Насърчаване на привеждането на 
правилата, стандартите, политиките и 
практиките в партньорските държави в 
съответствие с тези на Съюза, 
включително правилата за държавната 
помощ.

е) Насърчаване на привеждането на 
правилата, стандартите, политиките и 
практиките в партньорските държави в 
съответствие с тези на Съюза, 
включително правилата за 
обществените поръчки, 
конкуренцията, държавната помощ и 
основните свободи, и подобряване на 
техния капацитет за прилагане на 
достиженията на правото на Съюза.

Изменение 41

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

ж) Укрепване на достъпа до 
образование, обучение и учене през 
целия живот на всички равнища, както и 
повишаване на тяхното качество, и 
подпомагане на културния и творческия 
сектор. Интервенциите в тази област са 
насочени към: насърчаване на равния 
достъп до качествено образование и 
грижи в ранна детска възраст, основно и 
средно образование, подобряване на 
придобиването на основни умения; 
повишаване на завършената 
образователна степен, намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и увеличаване на обучението 
на учителите. Разработване на системи 
за професионално образование и 
обучение и насърчаване на системи за 
обучение в процеса на работа, за да се 
улесни преходът към пазара на труда; 
подобряване на качеството и 
приложимостта на висшето 
образование; насърчаване на дейности, 
свързани с лицата, които вече са се 
дипломирали; повишаване на достъпа 
до учене през целия живот и оказване на 
подкрепа за инвестициите в 
инфраструктура за образование и 
обучение, особено с оглед на 
намаляването на териториалните 
различия и насърчаването на 
образование без сегрегация, 
включително чрез използването на 
цифрови технологии.

ж) Укрепване на достъпа до 
образование, обучение и учене през 
целия живот на всички равнища, както и 
повишаване на тяхното качество, и 
подпомагане на културния и творческия 
сектор. Интервенциите в тази област са 
насочени към: насърчаване на равния 
достъп до качествено образование и 
грижи в ранна детска възраст, основно и 
средно образование, подобряване на 
придобиването на основни умения; 
повишаване на завършената 
образователна степен, намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище, осигуряване на взаимно 
признаване на дипломи и умения и 
увеличаване на обучението на 
учителите. Разработване на системи за 
професионално образование и обучение 
и насърчаване на системи за обучение в 
процеса на работа, за да се улесни 
преходът към пазара на труда; 
подобряване на качеството и 
приложимостта на висшето 
образование; насърчаване на дейности, 
свързани с лицата, които вече са се 
дипломирали; повишаване на достъпа 
до учене през целия живот и оказване на 
подкрепа за инвестициите в 
инфраструктура за образование и 
обучение, особено с оглед на 
намаляването на териториалните 
различия и насърчаването на 
образование без сегрегация, 
включително чрез използването на 
цифрови технологии.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Стимулиране на качествена з) Стимулиране на качествена 
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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.

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 и 
недискриминационна 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.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Насърчаване на социалната 
закрила и приобщаване и борба с 
бедността. Интервенциите в тази област 
са насочени към модернизиране на 
системите за социална закрила, за да 
се осигури ефективна, ефикасна и 
подходяща защита на всички етапи от 
живота на човека, насърчаване на 
социалното приобщаване, насърчаване 
на равни възможности и борба с 
неравенствата и бедността. 
Интервенциите в тази област са 
насочени също така към: интегриране на 
маргинализирани общности като 

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

гарантиране на достъп до 
международна закрила, улесняване на 
законната и трудовата миграция и 
интегриране на маргинализирани 
общности като мигрантите и ромите; 
борба с дискриминацията на всякакво 
основание, като пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация; подобряване на достъпа до 
финансово достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
например образование и грижи в ранна 
детска възраст, жилищно настаняване, 
здравни грижи, основни социални 
услуги и дългосрочни грижи, 
включително чрез модернизиране на 
системите за социална закрила.

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) Подобряване на достъпа до 
цифрови технологии и услуги и 
засилване на научноизследователската 
дейност, технологичното развитие и 
иновациите чрез инвестиции в 
цифровата свързаност, доверието в 
цифровите технологии и тяхната 
сигурност, уменията и 
предприемачеството в областта на 
цифровите технологии, както и в 
научноизследователската 
инфраструктура, създаването на 
благоприятна среда и насърчаването на 
изграждането на мрежи и 
сътрудничеството.

л) Подобряване на достъпа до 
цифрови технологии и услуги и 
засилване на научноизследователската 
дейност, технологичното развитие и 
иновациите чрез инвестиции в 
цифровата свързаност, като се обръща 
особено внимание на микрорегионите 
и селските райони в най-
неблагоприятно положение и на 
тяхното население, доверието в 
цифровите технологии и тяхната 
сигурност, уменията и 
предприемачеството в областта на 
цифровите технологии, както и в 
научноизследователската 
инфраструктура, създаването на 
благоприятна среда и насърчаването на 
изграждането на мрежи и 
сътрудничеството.
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Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) Насърчаване на туризма и 
културното и природното 
наследство. Интервенциите са 
насочени към: опазване и 
възстановяване на културното 
наследство, включително на 
малцинствата, защита и насърчаване 
на природното наследство и 
насърчаване на устойчивия туризъм; 

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) насърчаване на заетостта, 
мобилността на работната сила и 
социалното и културното приобщаване 
през границите посредством, наред с 
другото: интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност; съвместни 
инициативи за заетост на местно ниво; 
информационни и консултантски услуги 
и съвместно обучение; равенството 
между половете; равни възможности; 
интеграция на мигрантските 
общности, ромите и групите в уязвимо 
положение; инвестиции в публичните 
служби по заетостта; и подпомагане на 
инвестиции в общественото 
здравеопазване и социалните услуги;



AD\1174734BG.docx 35/38 PE625.581v02-00

BG

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиране в младежта, 
образованието и изграждането на 
умения чрез, наред с другото, 
разработване и прилагане на съвместни 
схеми за образование, професионално 
обучение и обучение и изграждане на 
инфраструктура, подпомагаща 
съвместни младежки дейности;

е) инвестиране в младежта, 
образованието и изграждането на 
умения чрез, наред с другото, 
гарантиране на признаването на 
уменията и квалификациите, 
разработване и прилагане на съвместни 
схеми за образование, професионално 
обучение и обучение и изграждане на 
инфраструктура, подпомагаща 
съвместни младежки дейности;

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиране в изграждането 
на капацитет на организациите на 
гражданското общество; 

Изменение 49

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 постигнатия от 
бенефициерите напредък:
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