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КРАТКА ОБОСНОВКА

Макар настоящият регламент да има световен географски обхват, в него се обръща 
специално внимание на съседните на ЕС държави. Предвид институционалната 
нестабилност, която се наблюдава в няколко от тези държави и която често се отразява 
в силно влошаване на правата на човека и на основните свободи, Съюзът може да играе 
роля с уникално значение и да се превърне в международен участник в областта на 
развитието и международното сътрудничество. 

Основната цел на всяка политика за развитие е да се стимулира осезаем икономически 
и социален напредък в трети държави, който да е от полза преди всичко за обществата, 
като същевременно се насърчава зачитането на правата на човека и основните свободи. 
Поради тази причина е от решаващо значение Съюзът да насърчава провеждането на 
ефективен диалог с организациите на гражданското общество и НПО като негови 
ключови партньори, като се има предвид добавената стойност на тяхната политическа 
безпристрастност и местните им дейности в областта на правата на човека и 
социалното развитие. Регламентът следва да засили тяхната роля в изпълнението на 
програмите; Съветът и Европейската комисия следва да вземат предвид тяхното 
становище и да осъществяват отношения, основани на взаимно доверие и отчетност. 

С приемането на обвързващи правни актове и политически ангажименти, като Хартата 
на основните права, Европейския консенсус за развитие и официалното признаване на 
Европейската конвенция за правата на човека, Съюзът си създаде правна рамка, която 
трябва да се прилага в цялото законодателство и всички политики на ЕС. 

Съдебната практика на Европейския съд по правата на човека във връзка с членове 2 и 
3 и разпоредбата, залегнала в член 19 от Хартата на основните права, налагат основан 
на правата на човека подход в дневния ред на политиките за развитие и 
сътрудничество. Поради това явления като принудително разселване следва да се 
решават чрез дългосрочни политики, като се започне от местните равнища на 
администрация и при пълно зачитане на европейските принципи и ангажименти, 
особено що се отнася до правото на достъп до международна закрила, предвидено от 
международното право. 

Като се има предвид демократичното призвание на Европейския парламент, от 
съществено значение е да се засили неговата ключова роля по отношение на надзора. 
От това следва, че заедно с държавите членки Европейският парламент следва да запази 
специфична компетентност в мониторинга и оценката на годишния доклад, представян 
от Европейската комисия. Само уведомяване на Парламента, както е предвидено в 
проектопредложението, не е достатъчно. 

Както е посочено в същото предложение, една от целите на настоящия регламент е да 
се предложи по-голяма финансова гъвкавост при преразпределянето на средства. 
Въпреки това гъвкавостта, необходима за намиране на бърз отговор на спешни 
предизвикателства, не следва да бъде в ущърб на ясен, прозрачен и добре установен 
механизъм за управление. Освен това тя следва да отговаря преди всичко на спешните 
нужди на уязвимите държави (Субсахарска Африка, най-слабо развитите страни) и не 
трябва да бъде предварително определена и обвързана с геостратегическите избори на 
външната политика на ЕС. Сътрудничеството за развитие не следва да се превръща в 
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инструмент на външната или на търговската политика, използван предимно за 
постигане на напредък в интересите на ЕС, както изглежда, че предлага регламентът за 
ИССРМС (член 3.1).

Акцентът на регламента следва да бъде поставен върху премахването на бедността, 
борбата с неравенствата и насърчаването на правата, а не върху целите на политиката 
на ЕС, като например сигурността и контрола на миграцията.

От това произтича и необходимостта от по-добър баланс в регламента между прекалено 
откроените географски стълбове и тематичните стълбове, като се има предвид фактът, 
че първите са свързани в по-голяма степен с геополитическите цели на Европейския 
съюз, докато вторите допринасят за развитието на основните права в световен мащаб и 
за благосъстоянието на населението в кризисни или следкризисни ситуации. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва комисията 
по външни работи и комисията по развитие, като водещи комисии, да вземат предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждават и 
насърчават ценностите и 
интересите на Съюза в световен 
мащаб, за да се преследват целите и 
прилагат принципите на външната 
дейност на Съюза, определени в член 3, 
параграф 5 и членове 8 и 21 от Договора 
за Европейския съюз.

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за премахването на 
бедността, за борбата с 
неравенствата, например такива, 
които са причинени, наред с другото, 
от експлоатацията на ресурси или 
заграбването на земя и вода, както и 
да се утвърждават принципите на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите
на Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на мира, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните 
причини за незаконната миграция и 
подпомагането на населението,
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
подпомагането на търговската
политика, икономическата дипломация 
и икономическото сътрудничество, 
насърчаването на цифровите решения и 
технологии, както и засилването на 
международното измерение на 
политиките на Съюза. При отстояването 
на своите интереси Съюзът следва да 
спазва и насърчава принципите на 
зачитане на високите социални и 
екологични стандарти и на зачитане на 
правовата държава, международното 
право и правата на човека.

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
политическата рамка на Съюза за 
сътрудничество за развитие съгласно 
определеното в Програмата на ООН 
до 2030 г. за устойчиво развитие, 
Парижкото споразумение1а, 
Европейския консенсус за развитие1б, 
Плана за действие относно правата 
на човека и демокрацията, Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи и Конвенцията за 
правата на детето. То следва да се 
ръководи също така от петте 
приоритета, установени в Глобалната 
стратегия за външната политика и 
политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят принципите на Съюза във 
всичките им аспекти, включително 
приноса за изкореняването на 
бедността, борбата с неравенствата, по-
специално социалните неравенства, 
запазването на мира, предотвратяването 
на конфликти, борбата с основните 
причини за принудителната миграция 
и принудителното разселване, като 
същевременно се гарантира солидно 
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сътрудничество с трети държави с 
цел постигане на отличаващ се със 
сигурност район на съседство, 
подпомагането на населението и на
държавите и регионите, изложени на 
засилен миграционен натиск или 
изправени пред природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
подпомагането на справедлива, 
съответстваща на правата на човека 
търговска 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 
високите социални и екологични 
стандарти, конституционната 
демокрация, международното право и 
правата на човека.

__________________ __________________

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

1а ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

1б ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1.

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че е 
необходимо да се премине от реагиране 
и ограничаване на кризите към по-
структуриран и по-дългосрочен подход, 

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

който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и основано 
на правата на човека трайно 
възстановяване. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез географски и 
тематични програми и действия за 
бързо реагиране.

__________________ __________________

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

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на жените, 
както и приобщаването на хората с 
увреждания.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави, Африка, а също и най-
слабо развитите държави и други
страни по света, които са уязвими и са 
в най-голяма нужда, така и в тематичен 
аспект – постигане на целите за 
устойчиво развитие чрез 
международно сътрудничество, борба 
с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда, борба с 
неравенствата и принос за защитата 
на правата на човека в държавите –
партньори на Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, 
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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.

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 
и подпомагането на населението, 
страните и регионите, изложени на 
тях, както и новите 
предизвикателства като миграцията, 
причинена от промените в околната 
среда. 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. 
Настоящият регламент следва да 
спомогне за изпълнението на целите 
за устойчиво развитие в европейската 
политика за съседство и да осигури 
съгласуваност на политиките за 
устойчиво развитие във всички свои 
цели.

__________________ __________________

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

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
допълнително да се засили
сътрудничеството с държавите 
партньори, за да бъдат извлечени 
ползите от добре управляваната и 
законна миграция и за да се 
противодейства ефективно на 
незаконната миграция. Това 
сътрудничество следва да допринася 
за осигуряване на достъп до 
международна закрила, за преодоляване 
на първопричините за незаконната
миграция, за подобряване на 
управлението на границите и за 
продължаване на усилията в борбата 
срещу незаконната миграция, трафика 
на хора и контрабандата на 
мигранти, както и за работата в 
областта на връщането, обратното 
приемане и реинтеграцията, когато е 
приложимо, въз основа на взаимна 
отчетност и пълно спазване на 
хуманитарните задължения и 
задълженията в областта на правата на 
човека. Поради това ефективното 
сътрудничество на третите 
държави със Съюза в тази област 
следва да бъде неразделен елемент от 
общите принципи на настоящия 
регламент. По-голямата 
съгласуваност между миграционната 
политика и политиката на 
сътрудничество за развитие е от 
значение, за да се гарантира, че 
помощта за развитие подпомага 
държавите партньори да управляват 
по-ефективно миграцията.
Настоящият регламент следва да 
допринесе за координиран, цялостен и 
структуриран подход към 
миграцията посредством извличане 
на максимална полза от 
взаимодействията и прилагане на 
необходимия ливъридж.

(29) Сътрудничеството с трети 
държави следва да допринася за 
осигуряване на достъп до международна 
закрила, включително улесняване на 
безопасни и законни пътища за 
миграция и убежище, за преодоляване 
на първопричините за принудителната
миграция и принудителното 
разселване, за ефективен отговор на 
миграцията, причинена от 
промените в околната среда, за 
защита на жертвите на трафика и 
незаконното превеждане на хора през 
граница, както и за преодоляване на 
търсенето му, въз основа на пълното
спазване на европейските и 
международните задължения в 
областта на правата на човека и на 
принципите на солидарност, 
недискриминация и забрана за 
връщане.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията, в допълнение към 
миграционната политика на Съюза. 
За да допринесе за постигането на тази 
цел — и без да се засяга отчитането 
на непредвидени обстоятелства — се 
очаква, че 10 % от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
незаконната миграция и 
принудителното разселване и за 
подпомагане на управлението и 
регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата 
на бежанците и мигрантите в 
рамките на целите на настоящия 
регламент.

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията и политиката в областта 
на убежището, в допълнение към 
политиката на Съюза в областта на 
миграцията и приоритетите, 
определени във фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“. За да 
допринесе за постигането на тази цел –
и без да се засягат нововъзникващите 
предизвикателства – се очаква, че 10% 
от общия финансовия пакет ще бъдат 
заделени за противодействие на 
първопричините за принудителната
миграция и принудителното разселване, 
като се използват законните пътища 
за миграция, гарантира се подходящ 
достъп до международна закрила и се 
предостави подкрепа за нуждите на 
разселените лица и приемащите 
общности. Това следва да се 
осъществи чрез подкрепа за достойни 
и устойчиви работни места, по-
специално за младите хора, както и за 
здравеопазването, храненето, 
образованието и други социални 
предпоставки за пригодност за 
заетост.

Изменение 9

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 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
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към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие;
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, устойчивия и приобщаващ 
икономически напредък, създаването 
на достойни работни места и 
икономически възможности, по-
специално за младите хора и жените,
уменията и предприемачеството 
посредством подкрепа за микро-, 
малките и средните предприятия и 
кооперациите, стабилна 
инвестиционна среда, както и 
предприемането на мерки по 
отношение на влошаването на 
състоянието на околната среда, 
заграбването на земя и води, 
изменението на климата чрез 
смекчаване на последиците му и 
приспособяването към него, а също 
така конкретните социално-
икономически първопричини за 
принудителната миграция и 
принудителното разселване в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Освен това следва да се 
постави акцент върху подобряването 
на предоставянето на основни 
обществени услуги като 
здравеопазване, образование, хранене, 
канализация и хигиена, както и 
продоволствена сигурност и 
справедлив достъп до достойни 
жилищни условия, а също така върху 
подобряването на качеството на 
живот на бързо нарастващото 
градско население. 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.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Годишните или многогодишните 
планове за действие и мерки, посочени в 
член 19, представляват работни 
програми съгласно Финансовия 

(43) Годишните или многогодишните 
планове за действие и мерки, посочени в 
член 19, представляват работни 
програми съгласно Финансовия 
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регламент. Годишните или 
многогодишните планове за действие се 
състоят от набор от мерки, групирани в 
един документ.

регламент. Годишните или 
многогодишните планове за действие се 
състоят от набор от мерки, 
конкретизиращи преследваните цели, 
очакваните резултати и основните 
дейности, начините и партньорите 
за изпълнение, бюджетът и 
евентуалните разходи, свързани с 
подкрепата, групирани в един 
документ.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 
необходимо тази програма да бъде 
оценена въз основа на информацията, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като се избягва 
свръхрегулиране и административна 
тежест, по-специално по отношение на 
държавите членки. Когато е 
целесъобразно, тези изисквания могат
да включват измерими показатели като 
база за оценка на въздействието на 
програмата на място. 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 

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 
необходимо тази програма да бъде 
оценена въз основа на информацията, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като се избягва 
свръхрегулиране и административна 
тежест, по-специално по отношение на 
държавите членки. Тези изисквания 
следва да включват измерими 
показатели като база за оценка на 
въздействието на програмата на място. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително със съответните 
заинтересовани страни и 
експертите, 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 
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експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________

78 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

78 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) С цел да се подобри 
ефективната отчетност и 
прозрачността на бюджета на 
Съюза, в настоящия регламент следва 
да се съдържат разпоредби за 
засилване на мониторинга, 
докладването и процеса на оценяване, 
по-конкретно специална процедура за 
разширено отчитане на годишното 
програмиране пред Европейския 
парламент. С увеличаването на 
гъвкавостта при разпределянето на 
средствата контролът на 
изпълнението става изключително 
важен за бюджетните органи на 
Съюза, за да се гарантира, че 
разходите отразяват целите и 
принципите на настоящия 
регламент.

Изменение 14

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

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

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони, разположени в 
съседство със Съюза, в Субсахарска 
Африка, в Азия и Тихоокеанския 
басейн, както и в Северна и Южна 
Америка и Карибския басейн с цел 
постигане на устойчиво развитие, 
изкореняване на бедността, борба с 
различните форми на неравенство, 
като например породените, наред с 
другото, от експлоатацията на 
природните ресурси или заграбването 
на земя и вода;

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) да се укрепват и подкрепят 
демокрацията, правата на човека и 
социалното равенство, да се 
подпомагат организациите на 
гражданското общество, да се укрепва
стабилността на основата на мира и да 
се преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително 
изменението на климата, 
първопричините за принудителната 
миграция и принудителното 
разселване, бедността и природните 
или причинени от човека бедствия.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3 а. Най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, следва да бъде отделена за 
действия в подкрепа на социалното 
приобщаване и човешкото развитие, 
за да се подпомогне и засили 
предоставянето на основни социални 
услуги като например здравеопазване, 
включително хранене, образование и 
социална закрила, по-специално за 
най-маргинализираните лица и с 
особено внимание към жените и 
децата.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(ИПП) и отвъдморските страни и 
територии по смисъла на Решение 
.../... (ЕС) на Съвета.

Географските програми могат да 
обхващат всички трети държави, с 
изключение на отвъдморските страни и 
територии по смисъла на Решение .../... 
(ЕС) на Съвета.

_________________

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

Обосновка

По време на миграционната криза Европейската комисия предостави на страните от 
Западните Балкани, като всички те са страни кандидатки за членство, достъп до 
предприсъединителна помощ с хуманитарна помощ. В допълнение към хуманитарната 
помощ беше предоставена финансова и техническа подкрепа за дейности, свързани с 
нарасналия миграционен поток и кризата с бежанците, чрез Инструмента за 
предприсъединителна помощ. Настоящият инструмент не следва изрично да изключва 
страните кандидатки и потенциални кандидатки, за да се гарантира финансова 
гъвкавост, ако се окаже необходимо.
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Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) допринасяне за 
предотвратяването на конфликти в 
извънредни ситуации, нововъзникващи 
кризи, кризисни и следкризисни 
ситуации в съответствие с 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи и за преодоляване на 
първопричините за кризата, като 
например опустиняване, 
експлоатация на природните ресурси 
и заграбване на земя и вода.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резервът за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети в 
размер на 10 200 милиона евро 
увеличава сумите, посочени в параграф 
2, в съответствие с член 15.

3. Резервът за нововъзникващи 
предизвикателства, извънредни 
ситуации и приоритети в размер на 10 
200 милиона евро увеличава сумите, 
посочени в параграф 2, в съответствие с 
член 15.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 

Европейският консенсус за развитие, 
Планът на ЕС за действие относно 
правата на човека и демокрацията, 
Хартата на основните права на 
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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 
работи и политиката на сигурност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 
настоящия регламент.

Европейския съюз, Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и споразуменията за 
асоцииране, споразуменията за 
партньорство и сътрудничество, 
многостранните споразумения и други 
споразумения, с които се установява 
правно обвързващо отношение с 
държавите партньори, при условие че 
такова асоцииране, партньорство, 
сътрудничество, многостранни и 
други споразумения не са свързани с 
помощ за развитие, потребности в 
областта на сигурността и 
управление на миграцията, 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 работи и 
политиката на сигурност, представляват 
цялостната рамка на политиката за 
прилагането на настоящия регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, да се подпомагат притежателите 
на права при отстояването на правата 
им, като при това се обръща особено 
внимание на по-бедните и по-уязвимите 

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, да се подпомагат притежателите 
на права при отстояването на правата 
им, като при това се обръща особено 
внимание на по-бедните и по-уязвимите 
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групи, както и за да се подпомогнат 
държавите партньори при изпълнението 
на техните международни задължения 
по отношение на правата на човека. 
Настоящият регламент насърчава 
равенството между половете и 
овластяването на жените.

групи, както и за да се подпомогнат 
държавите партньори при изпълнението 
на техните международни задължения 
по отношение на правата на човека. 
Настоящият регламент обръща 
специално внимание на нуждите на 
децата и младите хора и насърчава 
равенството между половете и 
овластяването на жените.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. С партньорите се преследва по-
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията и неговата 
ефективност се оценява редовно.

7. С партньорите се преследва по-
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията и неговата 
ефективност се оценява редовно, без 
помощта за развитие да бъде 
обвързвана с условие за управление на 
миграцията от трети държави, и 
при зачитане на правата на човека, 
включително правото на всяко лице 
да напусне страната си на произход.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изграждане на капацитет на военните 
участници в подкрепа на развитието и 
сигурността за развитие

Използване на финансиране от ЕС за
изграждане на капацитет на военните 
участници

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение
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в) обучение, което е предназначено 
да допринесе изрично за боевия 
капацитет на въоръжените сили.

в) обучение, което е предназначено 
да допринесе за боевия капацитет на 
въоръжени сили

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2  – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съюзът провежда консултации и 
с други донори и участници, 
включително с представители на 
гражданското общество и местни 
органи, когато това е приложимо;

в) Съюзът провежда консултации и 
с други донори и участници, 
включително с представители на 
гражданското общество и местни 
органи;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) без да се засяга параграф 4, 
действията се основават, доколкото е 
възможно, на диалог между Съюза, 
държавите членки и заинтересованите 
държави партньори, включително 
националните и местните органи, в 
който диалог участват гражданското 
общество, националните и местните 
парламенти и други заинтересовани 
страни, за да се засили ангажираността 
към процеса и да се насърчи подкрепата 
за национални и регионални стратегии;

a) без да се засяга параграф 4, 
действията се основават на 
приобщаващ диалог между Съюза, 
държавите членки и заинтересованите 
държави партньори, включително 
националните и местните органи, в 
който диалог участват гражданското 
общество, включително 
представители на децата, хората в 
напреднала възраст, хората с 
увреждания, ЛГБТИ лицата и 
коренното население, националните и 
местните парламенти и  общности и 
други съответни заинтересовани 
страни, за да се засили ангажираността с 
процеса и да се насърчи подкрепата за 
национални и регионални стратегии;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Резерв за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети

Нововъзникващи предизвикателства и 
извънредни ситуации

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за да се гарантира подходяща 
реакция на Съюза в случай на 
непредвидени обстоятелства;

a) за да се гарантира подходяща 
реакция на Съюза в случай на 
нововъзникващи предизвикателства и
непредвидени обстоятелства;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да се отговори на нови 
потребности или нововъзникващи 
предизвикателства, като например 
тези на границите на Съюза или на 
неговите съседи, свързани с кризисни и 
следкризисни ситуации или 
миграционен натиск;

б) за да се отговори на нови 
потребности, нововъзникващи 
предизвикателства или извънредни 
ситуации, свързани с кризисни и 
следкризисни ситуации, природни или 
причинени от човека бедствия или 
широкомащабни нарушения на 
правата на човека и основните 
свободи;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Сумата, посочена в член 6, 
параграф 3, не се използва за мерки, 
обвързани с условие за управление на 
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миграцията.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Индикативно 10 % от 
финансовия пакет, посочен в член 4, 
параграф 2, буква а) за допълване на 
разпределените финансови средства за 
дадена държава, посочени в член 12, се 
разпределят на държавите партньори, 
посочени в приложение I, за да се 
приложи основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
демокрацията, правата на човека, 
принципите на правовата държава, 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията, икономическото
управление и реформите. Напредъкът 
на държавите партньори се оценява 
ежегодно.

1. Индикативно 10% от финансовия 
пакет, посочен в член 4, параграф 2, 
буква а) за допълване на разпределените 
финансови средства за дадена държава, 
посочени в член 12, се разпределят на 
държавите партньори, посочени в 
приложение I, за да се приложи 
основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
правата на човека, принципите на 
правовата държава и доброто
управление. Напредъкът на държавите 
партньори се оценява ежегодно с 
активното участие на гражданското 
общество.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основаният на качеството на 
изпълнението подход не се прилага за 
подкрепа на гражданското общество, на 
контактите между хората, включително 
на сътрудничеството между 
местните органи, за подкрепа за 
подобряване на правата на човека или за 
мерки за подкрепа при кризи. В случай 
на сериозно или трайно влошаване на 
положението във връзка с 

2. Основаният на качеството на 
изпълнението подход не се прилага за 
подкрепа на организации на
гражданското общество, НПО, на 
контактите между хората, за подкрепа за 
подобряване на правата на човека или за 
мерки за подкрепа при кризи. В случай 
на сериозно или трайно влошаване на 
положението във връзка с правата на 
човека подкрепата за тези действия се 
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демокрацията, правата на човека или 
принципите на правовата държава,
подкрепата за тези действия може да 
бъде увеличена.

увеличава.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Трансграничното сътрудничество 
по смисъла на член 2, параграф 3 
обхваща сътрудничеството на съседни 
сухопътни граници, транснационалното 
сътрудничество на по-големи 
транснационални територии, морското 
сътрудничество около морските 
басейни, както и междурегионалното 
сътрудничество.

1. При пълно зачитане на 
международните инструменти в 
областта на правата на човека, 
включително, наред с другото, 
Протокола към Договора за създаване 
на Африканската икономическа 
общност, отнасящ се до свободното 
движение на хора, правото на 
пребиваване и правото на 
установяване и Конвенция за 
статута на бежанците от 1951 г.,
трансграничното сътрудничество по 
смисъла на член 2, параграф 3 обхваща 
сътрудничеството на съседни сухопътни 
граници, транснационалното 
сътрудничество на по-големи 
транснационални територии, морското 
сътрудничество около морските 
басейни, както и междурегионалното 
сътрудничество. Трансграничното 
сътрудничество не се прилага в 
подкрепа на контрола на миграцията.
Комисията предоставя възможност 
за пряко подаване на жалби от 
страна на отговарящите на 
условията за допустимост 
партньори. Комисията взема такава 
информация предвид с оглед на 
бъдещото сътрудничество с тези 
партньори.

Изменение 34
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на нарушаване на 
правата на човека или основните 
свободи всяка програма за 
трансгранично сътрудничество в
съответната държава и финансирана 
от Съюза, се преустановява 
незабавно.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато разходите за подкрепа не 
са включени в плановете за действие 
или мерките, посочени в член 21, 
Комисията приема мерки за подкрепа, 
когато това е приложимо. 
Финансирането от Съюза по мерките за 
подкрепа може да обхваща:

2. Когато разходите за подкрепа не 
са включени в плановете за действие 
или мерките, посочени в член 21, 
Комисията приема мерки за подкрепа, 
когато това е приложимо. 
Финансирането от Съюза по мерките за 
подкрепа, с изключение на каквито и 
да е мерки или стъпки от военен 
характер, може да обхваща:

Изменение 36

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 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 

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 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващо 
икономическо и социално развитие и 
стабилната инвестиционна среда, 
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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.

като се поощрява 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.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички споразумения за ползване на 
Гаранцията за външна дейност се 
предоставят при поискване на 
Европейския парламент и на Съвета, 
като се взема предвид защитата на 
поверителната информация и на 
търговската информация с чувствителен 
характер.

Всички споразумения за ползване на 
Гаранцията за външна дейност се 
предоставят на Европейския парламент 
и на Съвета, като се взема предвид 
защитата на поверителната информация 
и на търговската информация с 
чувствителен характер.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробни разпоредби относно 
предоставянето на Гаранцията за 

б) подробни разпоредби относно 
предоставянето на Гаранцията за 
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външна дейност, включително 
договорености за покритието и 
определеното ѝ покритие на 
портфейлите и на проектите на 
конкретни видове инструменти, както и 
анализ на риска на проектите и на 
портфейлите на проектите, включително 
на секторно, регионално и национално 
равнище;

външна дейност, включително 
договорености за покритието и 
определеното ѝ покритие на 
портфейлите и на проектите на 
конкретни видове инструменти, както и 
анализ на риска на проектите и на 
портфейлите на проектите, като се 
обръща специално внимание на 
рисковете, свързани със зачитането 
на правата на човека, включително на 
секторно, регионално и национално 
равнище;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) задължения за мониторинг, 
докладване и оценка;

ж) прозрачни задължения за 
мониторинг, докладване и оценка;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на възможни претенции от 
трети лица в държавите партньори, 
включително общностите и лицата, 
засегнати от проекти, ползващи се с 
подкрепата на гаранцията от 
ЕФУР+, Комисията и делегациите на 
Европейския съюз публикуват на 
своите уебсайтове преки препратки 
към механизмите за подаване на 
жалби на съответните партньори, 
които са сключили споразумения с 
Комисията. Комисията също така 
предоставя възможност за пряко 
получаване на жалби от 
отговарящите на условията за 
допустимост партньори, свързани с 
разглеждането на съответните 
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оплаквания. Комисията взема тази 
информация предвид с оглед на 
бъдещото сътрудничество с тези 
партньори.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията докладва за 
финансовите инструменти, 
бюджетните гаранции и 
финансовата помощ в съответствие 
с членове 241 и 250 от Финансовия 
регламент. За тази цел допустимите
контрагенти предоставят ежегодно 
информацията, необходима на 
Комисията, за да изпълни 
задълженията си за докладване.

8. Комисията представя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета относно операциите по 
финансиране и инвестиране, покрити 
от гаранцията от ЕФУР+, и относно 
функционирането на ЕФУР+, 
неговото управление и ефективния му 
принос за постигането на неговите 
цели. Този доклад се оповестява 
публично и се придружава от 
становище на Сметната палата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, оценките се 
изготвят въз основа на принципите на 
добрата практика на Комитета за 
подпомагане на развитието към 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, като при 
това се цели да се провери дали са 
постигнати целите и да се формулират 
препоръки за подобряване на бъдещите 
действия.

Оценките се изготвят въз основа на 
принципите на добрата практика на 
Комитета за подпомагане на развитието 
към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, като при 
това се цели да се провери дали са 
постигнати целите и да се формулират 
препоръки за подобряване на бъдещите 
действия.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В края на прилагането на регламента, но 
не по-късно от четири години след края 
на периода, посочен в член 1, 
Комисията извършва окончателна 
оценка на регламента. В тази оценка се 
разглежда приносът на Съюза за 
постигането на целите на настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
показателите за измерване на 
резултатите, както и констатациите и 
заключенията относно въздействието на 
настоящия регламент.

В края на прилагането на регламента, но 
не по-късно от осемнадесет месеца
след края на периода, посочен в член 1, 
Комисията извършва окончателна 
оценка на регламента. В тази оценка се 
разглежда приносът на Съюза за 
постигането на целите на настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
показателите за измерване на 
резултатите, както и констатациите и 
заключенията относно въздействието на 
настоящия регламент.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В окончателната оценка се прави 
оценка на резултатите на Съюза по 
отношение на целите, определени в 
член 3, параграф 3, относно 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приобщава в подходяща 
степен всички заинтересовани страни в 
процеса на оценяването на 
финансирането от Съюза, предоставено 
съгласно настоящия регламент, и може, 
когато е подходящо, да направи 
необходимото да предприеме съвместни 
оценки с държавите членки и с 
партньорите за развитие с активното 

Комисията приобщава всички 
заинтересовани страни и бенефициери, 
включително организации на 
гражданското общество, в процеса на 
оценяването на финансирането от 
Съюза, предоставено съгласно 
настоящия регламент; особено 
внимание се отделя на това да се 
гарантира представителството на 
най-маргинализираните и уязвимите 
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участие на държавите партньори. групи. Комисията може, когато е 
подходящо, да направи необходимото 
да предприеме съвместни оценки с 
държавите членки и с партньорите за 
развитие с активното участие на 
държавите партньори.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се

Дерогация от изискванията за 
видимост

Поради проблемите с безопасността 
или местната политическа 
чувствителност може да е за 
предпочитане или да е наложително 
да се ограничат дейностите за 
комуникация и видимост в някои 
държави или райони или през 
определени периоди. В такива случаи 
целевата аудитория и продуктите, 
каналите и инструментите за 
видимост, които ще се използват за 
насърчаване на дадено действие, ще се 
определят въз основа на всеки 
отделен случай след получаване на 
мнението и съгласието на Съюза. 
Когато се изисква бърза намеса в 
отговор на внезапна криза, не е 
необходимо незабавно да се изготви 
цялостен план за комуникация и 
видимост. В такива ситуации обаче 
подкрепата на Съюза се посочва по 
подходящ начин от самото начало.

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете 
и правата на лицата, които принадлежат 
към малцинства;

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете 
и правата на децата и лицата, които 
принадлежат към малцинства, ЛГБТИ 
лицата и коренното население;

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) Насърчаване на приобщаващо и 
висококачествено формално и 
неформално образование в условията на 
равнопоставеност за всички, на всички 
равнища и включващо техническо и 
професионално обучение, включително 
в извънредни и кризисни ситуации, и 
чрез използване на цифрови технологии 
за подобряване на преподаването и 
ученето;

м) Насърчаване на приобщаващо и 
висококачествено формално и 
неформално образование в условията на 
равнопоставеност за всички, на всички 
равнища и включващо развитие в 
ранна детска възраст, техническо и 
професионално обучение, включително 
в извънредни и кризисни ситуации, и 
чрез използване на цифрови технологии 
за подобряване на преподаването и 
ученето;

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Засилване на партньорствата 
в областта на миграцията и 
мобилността въз основа на 
интегриран и балансиран подход, 
обхващащ всички аспекти на 
миграцията, включително помощ при 
изпълнението на двустранни или 
регионални споразумения и 
договорености на Съюза, 
включително на партньорства за 
мобилност;

a) Развиване на споразумения за 
облекчаване на визовия режим и за 
презаселване



PE625.583v02-00 32/38 AD\1172240BG.docx

BG

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Преодоляване и смекчаване на 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното разселване;

в) Преодоляване и смекчаване на 
първопричините за принудителното 
разселване;

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Справяне с незаконната 
миграция, трафика на хора, 
контрабандата на мигранти, 
засилване на сътрудничеството в 
интегрираното управление на 
границите;

заличава се

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Подкрепа за ефективните и 
основани върху правата на човека 
миграционни политики, включително 
програмите за закрила;

е) Подкрепа за основаните върху 
правата на човека миграционни 
политики, включително програмите за 
закрила;

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Насърчаване на задълбочено 
политическо сътрудничество;

a) Насърчаване на задълбочено 
политическо сътрудничество в 
областта на правата на човека;

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Подобряване на регионалното 
сътрудничество, по-специално в 
рамките на Източното партньорство, 
Съюза за Средиземноморието, както и 
на сътрудничеството в целия район на 
европейското съседство, както и на 
трансграничното сътрудничество;

г) Подобряване на регионалното 
сътрудничество, по-специално в 
рамките на Източното партньорство, 
Съюза за Средиземноморието, както и 
на сътрудничеството в целия район на 
европейското съседство, както и на 
трансграничното сътрудничество в 
съответствие с Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи;

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Гарантиране на 
продължаващата ръководна роля на 
ЕС при оформянето на световната 
програма за управление на миграцията 
и принудителното разселване във 
всичките ѝ измерения;

a) Гарантиране на водещата роля 
на Съюза при оформянето на световната 
програма за управление на 
принудителното разселване в 
съответствие с Глобалния пакт на 
ООН за безопасна, организирана и 
законна миграция и съгласно член 3 от 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи;
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Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Управление и подкрепа за 
глобалния и междурегионалния диалог 
относно политиката, включително 
обмен и сътрудничество в областта на 
миграцията и принудителното 
разселване;

б) Управление и подкрепа за 
глобалния и междурегионалния диалог 
относно политиката, включително 
основано на правата на човека
сътрудничество в областта на 
принудителното разселване;

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение III - точка 4 - част А - точка 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Подкрепа за изпълнението на 
международните ангажименти и 
ангажиментите на ЕС в областта на 
миграцията и принудителното 
разселване, включително като
последващи действия във връзка с 
Глобалния пакт за миграцията и 
Глобалния договор за бежанците;

в) Подкрепа за изпълнението на 
международните ангажименти и 
ангажиментите на Съюза в областта на 
миграцията и принудителното 
разселване, включително последващи 
действия във връзка с Глобалния пакт за 
миграцията и Глобалния пакт за 
бежанците и в съответствие с член 3 
от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи;

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение III - точка 4 - част А - точка 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Подобряване на световната база 
от данни, включително относно 
връзката между миграцията и 
развитието, както и предприемане на 
действия с пилотен характер, насочени 
към разработването на иновативни 
оперативни подходи в областта на 

г) Подобряване на световната база 
от данни, включително относно 
връзката между миграцията и 
развитието, както и предприемане на 
действия с пилотен характер, насочени 
към разработването на иновативни, 
основани на правата на човека
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миграцията и принудителното 
разселване.

подходи в областта на принудителното 
разселване.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осъществяване на краткосрочна 
рехабилитация и възстановяване, за да 
могат жертвите на природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
конфликти и глобални заплахи да се 
възползват от минимална социално-
икономическа интеграция и възможно 
най-бързо да се създадат условия за 
подновяване на развитието въз основа 
на дългосрочни цели, определени от 
съответните региони и държави; това 
включва разглеждане на спешните и 
непосредствените нужди, които 
произтичат от разселването на хора 
(бежанци, разселени лица и връщащи 
се лица) след природни или 
предизвикани от човека бедствия; както 
и за

в) осъществяване на краткосрочна 
рехабилитация и възстановяване, за да 
могат жертвите на природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
конфликти и глобални заплахи да се 
възползват от минимална социално-
икономическа интеграция и възможно 
най-бързо да се създадат условия за 
подновяване на развитието въз основа 
на дългосрочни цели, определени от 
съответните региони и държави; това 
включва разглеждане на спешните и 
непосредствените нужди, които 
произтичат от разселването на хора след 
природни или предизвикани от човека 
бедствия; както и за

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) допринасяне, чрез насърчаване 
на устойчивото развитие, за 
отстраняването на конкретните 
първопричини за незаконната 
миграция, както и за укрепване на 
устойчивостта на транзитните и 
приемащите общности, и допринасяне 
за трайната реинтеграция на 
мигрантите, завръщащи се в техните 
държави на произход, като се отдава 
дължимото внимание на 

е) допринасяне, чрез насърчаване 
на устойчивото развитие, за 
отстраняването на конкретните 
първопричини за принудителното 
разселване, както и за укрепване на 
устойчивостта на транзитните и 
приемащите общности, и допринасяне 
за трайната реинтеграция на 
мигрантите, завръщащи се в техните 
държави на произход, като се отдава 
дължимото внимание на 
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утвърждаването на принципите на 
правовата държава, доброто управление 
и правата на човека;

утвърждаването на принципите на 
правовата държава, доброто управление 
и правата на човека;
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