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Изменение 1
Geoffrey Van Orden

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки, както поради 
твърде ограничени бюджетни 
пакети, така и поради липсата на 
гъвкавост по отношение на кризите;
подновява своя подход, според който 
новите компетенции, въведени от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, предполагат 
адекватно допълнително 
финансиране, за да може Съюзът да 
изпълнява своята роля на 
международен фактор, като в 
същото време се съобразява с вече 
поетите си ангажименти;

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на ЕС не бяха 
нанесени достатъчно поправки (ЕС 
фактор от световно значение);
настоятелно призовава Парламента 
и Съвета да отчетат 
необходимостта от намаляване на 
разходите на ЕС като цяло, предвид 
затрудненото финансово и 
икономическо положение на много 
държави членки и оказвания върху 
публичните разходи натиск, 
включително вноски към бюджета на 
ЕС;

Or. en

Изменение 2
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки, както поради 
твърде ограничени бюджетни пакети, 

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на значителен брой 
поправки, както поради твърде 
ограничени многогодишни бюджетни 
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така и поради липсата на гъвкавост по 
отношение на кризите; подновява своя 
подход, според който новите 
компетенции, въведени от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
предполагат адекватно допълнително 
финансиране, за да може Съюзът да 
изпълнява своята роля на международен 
фактор, като в същото време се 
съобразява с вече поетите си 
ангажименти;

пакети, така и поради липсата на 
гъвкавост в рамките на функция 4 по 
отношение на кризите; подновява своя 
подход, според който новите 
отговорности, предоставени на ЕС от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, предполагат 
адекватно допълнително спрямо МФР 
2007-13 финансиране, за да може 
Съюзът да изпълнява своята роля на 
международен фактор, като в същото 
време се съобразява с вече поетите си 
ангажименти; подчертава, че в много 
области финансирането на ЕС не 
само допълва това на държавите 
членки, но има също така 
катализиращ ефект, като подтиква 
държавите членки да предприемат 
действия по отношение на региони, 
които иначе не биха били в състояние 
да подкрепят; изразява пълната си 
подкрепя спрямо предложените от 
ЕК процедури за засилване на 
съвместното планиране между 
държавите членки и дейностите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 3
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки, както поради 
твърде ограничени бюджетни 
пакети, така и поради липсата на 
гъвкавост по отношение на кризите; 

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки; отново заявява 
позицията си, че тези средства 
трябва да бъдат насочени към една 
мирна и гражданска външна 
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подновява своя подход, според който 
новите компетенции, въведени от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, предполагат 
адекватно допълнително 
финансиране, за да може Съюзът да 
изпълнява своята роля на международен 
фактор, като в същото време се 
съобразява с вече поетите си 
ангажименти;

политика, за да се гарантира, че 
Европейският съюз ще се превърне в 
един неприлагащ насилие световен 
фактор, който действа като 
посредник, като се стреми 
единствено към граждански и мирни 
разрешения на конфликтите;
необходимо е тези средства да 
позволят на Съюза да изпълнява своята 
роля на мирен международен фактор, 
като в същото време се съобразява с 
вече поетите си ангажименти, каквито 
са изкореняването на бедността, 
устойчивото развитие и Целите на 
хилядолетието за развитие, 
контролът върху оръжията, 
режимът на ДНЯО и ядреното 
разоръжаван, мирното разрешаване 
на конфликти, благоприятстването
на балансирани икономически 
взаимоотношения, справедлива 
търговия и справедливо разпределение 
на световните ресурси и богатство за 
гарантиране на стабилност и 
просперитет в ЕС и по света; 

Or. en

Изменение 4
Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки, както поради 
твърде ограничени бюджетни пакети, 
така и поради липсата на гъвкавост по 
отношение на кризите; подновява своя 
подход, според който новите 

1. припомня, че по време на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2007—-2013 г. в 
категория 4 от бюджета на Съюза се 
наложи нанасянето на твърде 
многобройни поправки, както поради 
твърде ограничени бюджетни пакети, 
така и поради липсата на гъвкавост по 
отношение на неочаквани 
обстоятелства; подновява своя 
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компетенции, въведени от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
предполагат адекватно допълнително
финансиране, за да може Съюзът да 
изпълнява своята роля на 
международен фактор, като в същото 
време се съобразява с вече поетите си 
ангажименти;

подход, според който новите 
компетенции, въведени от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
предполагат адекватно финансиране, за 
да може Съюзът да изпълнява своята 
роля на световен фактор, като в същото 
време се съобразява с вече поетите си 
ангажименти;

Or. en

Изменение 5
Geoffrey Van Orden

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. в това отношение счита, че 
предложението на Комисията 
относно кредитния пакет за 
категория 4 отразява опасенията на 
Европейския парламент, изразени в 
неговата резолюция от 8 юни 2011 г., 
както и действителните нужди за 
външната дейност на Съюза; 
приветства сигнала, който тази 
резолюция представлява за всички 
партньори на Съюза, както за 
страните бенефициери на неговата 
подкрепа, така и за другите страни 
донори;

заличава се

Or. en

Изменение 6
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. в това отношение счита, че 
предложението на Комисията относно 
кредитния пакет за категория 4 отразява 
опасенията на Европейския парламент, 
изразени в неговата резолюция от 8 юни 
2011 г., както и действителните нужди 
за външната дейност на Съюза; 
приветства сигнала, който тази 
резолюция представлява за всички 
партньори на Съюза, както за 
страните бенефициери на неговата 
подкрепа, така и за другите страни 
донори;

2. в това отношение счита, че 
предложението на Комисията относно 
кредитния пакет за категория 4 отразява 
опасенията на Европейския парламент, 
изразени в неговата резолюция от 8 юни 
2011 г.1, както и действителните нужди 
за външната дейност на Съюза; при все 
това отбелязва, че предложението на 
Комисията представлява 
абсолютният минимум за постигане 
на целите на ЕС, подкрепени от
всички държавни глави и 
правителства и залегнали в Договора 
от Лисабон; призовава Съвета, в 
случай че не е в състояние да подкрепи 
напълно предложенията на 
Комисията, да определи ясно кои от 
приоритетите или проектите биха 
могли да бъдат изоставени, въпреки 
доказаната им добавена стойност за 
Европа;

Or. en

Изменение 7
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. при все това отново изразява 
твърдото си убеждение, че 
гъвкавостта, отчетена като 
необходима от всички страни, е от 
особена важност в рамките на категория 
4; приканва Комисията да предложи, 
ако това е необходимо, специфични 

3. при все това отново изразява 
твърдото си убеждение, че повишената 
бюджетна гъвкавост в цялата МФР, 
отчетена като необходима от всички 
страни, е от особена важност в рамките 
на категория 4, за да гарантира 
реактивността спрямо кризите и 

                                               
1 Приети текстове от същата дата, P7_TA(2011)0266, Резолюция на Европейския парламент „Инвестиция 
за бъдещето: нова МФР за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.
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правила за тази бюджетна 
категория, за да гарантира 
реактивността спрямо кризите и 
предизвикателствата, които не могат да 
бъдат програмирани, с адекватното 
участие на бюджетния орган;

предизвикателствата, които не могат да 
бъдат програмирани, с адекватното 
участие на бюджетния орган;  освен 
това отбелязва, че Комисията 
предложи подобрени механизми във 
всяка многогодишна програма, за да 
може ЕС да адаптира финансирането 
спрямо политическите нужди и 
ограничения;

Or. en

Изменение 8
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. ето защо предлага въвеждането на 
подходяща процедура за 
автоматичното преразпределяне в 
края на бюджетната година на 
неизползваните средства по 
категория 4; освен това счита, че 
одобрението на Парламента относно 
регламента на Съвета за МФР за 
периода 2014 - 2020 г. зависи, наред с 
другото, от съгласието на Съвета с 
предложенията на Комисията, 
свързани с използването на приходите 
и на възстановените средства, 
генерирани от финансовите 
инструменти;

4. приветства предложението на 
Комисията да бъде засилено 
използването на иновационните 
финансови инструменти в областта 
на външните отношения с широк 
диапазон от релевантни организации 
и финансови институции; отбелязва 
постигнатия в последно време 
напредък в рамката на 
преразглеждането на финансовия 
регламент по отношение на 
повторното използване на приходите 
и възстановените средства, 
генерирани от финансовите 
инструменти; изразява твърдото си 
убеждение, че това следва да стане 
правило и че всяко изключение от 
това правило следва да бъде 
обосновано;

Or. en

Изменение 9
Anneli Jäätteenmäki
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. ето защо предлага въвеждането на 
подходяща процедура за автоматичното 
преразпределяне в края на бюджетната 
година на неизползваните средства по 
категория 4; освен това счита, че 
одобрението на Парламента относно 
регламента на Съвета за МФР за 
периода 2014 - 2020 г. зависи, наред с 
другото, от съгласието на Съвета с 
предложенията на Комисията, 
свързани с използването на приходите 
и на възстановените средства, 
генерирани от финансовите 
инструменти;

4. ето защо предлага въвеждането на 
подходяща процедура за 
преразпределяне в края на бюджетната 
година на неизползваните средства по 
категория 4; 

Or. en

Изменение 10
Geoffrey Van Orden

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. ето защо предлага въвеждането на 
подходяща процедура за автоматичното 
преразпределяне в края на бюджетната 
година на неизползваните средства по 
категория 4; освен това счита, че 
одобрението на Парламента относно 
регламента на Съвета за МФР за 
периода 2014 - 2020 г. зависи, наред с 
другото, от съгласието на Съвета с 
предложенията на Комисията, 
свързани с използването на приходите 
и на възстановените средства, 
генерирани от финансовите 
инструменти;

4. ето защо предлага въвеждането на 
подходяща процедура за автоматичното 
преразпределяне в края на бюджетната 
година на неизползваните средства по 
категория 4 към държавите членки, 
които са нетни вносители в 
бюджета на ЕС;
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Or. en

Изменение 11
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отново изразява подкрепата си 
спрямо инструментите за прилагане 
на външната дейност на Съюза в 
тяхната цялост, предложени за 
периода 2014-2020, и по-специално 
спрямо инструмента за 
партньорство, който се очаква да 
сложи началото на една нова форма 
на сътрудничество с държавите от 
стратегическите интерес за Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 12
Franziska Katharina Brantner
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
2020, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, 
който се очаква да сложи началото 

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
20201;

                                               
1 Европейски инструмент за съседство, инструмент за предприсъединителна подкрепа, инструмент за 
стабилност, инструмент за партньорство, инструмент за сътрудничество за развитие, европейски 
инструмент за насърчаване на демокрацията и на правата на човека, обща външна политика и политика 
на сигурност, инструмент за хуманитарна помощ, европейски инструмент за гражданска защита, 
макроикономическа помощ, европейски гаранционен фонд за външните дейности.
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на една нова форма на 
сътрудничество с държавите от 
стратегическите интерес за Съюза;

Or. en

Изменение 13
Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
2020, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с държавите 
от стратегическите интерес за Съюза;

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
20201, и по-специално спрямо 
инструмента за съседство; подчертава, 
че подходящият баланс между 
помощта за източните и южните 
съседи следва да се поддържа, като 
същевременно се вземат под внимание 
резултатите на страните 
бенефициери; приветства новия 
инструмент за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с държавите 
от стратегическите интерес за Съюза;

Or. en

Изменение 14
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 5

                                               
1 Европейски инструмент за съседство, инструмент за предприсъединителна подкрепа, инструмент за 
стабилност, инструмент за партньорство, инструмент за сътрудничество за развитие, европейски 
инструмент за насърчаване на демокрацията и на правата на човека, обща външна политика и политика 
на сигурност, инструмент за хуманитарна помощ, европейски инструмент за гражданска защита, 
макроикономическа помощ, европейски гаранционен фонд за външните дейности.
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Проектостановище Изменение

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
2020, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с държавите
от стратегическите интерес за
Съюза;

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
20201, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с всички 
трети държави, в които
Европейският съюз има важни 
интереси;

Or. en

Изменение 15
Carmen Romero López

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
2020, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с държавите 
от стратегическите интерес за Съюза;

5. отново изразява подкрепата си спрямо 
инструментите за прилагане на 
външната дейност на Съюза в тяхната 
цялост, предложени за периода 2014-
20202, и по-специално спрямо 
инструмента за партньорство, който се 
очаква да сложи началото на една нова 
форма на сътрудничество с държавите 
от стратегическите интерес за Съюза; 
освен това подчертава подкрепата си 
за Европейската инвестиционна 

                                               
1 Европейски инструмент за съседство, инструмент за предприсъединителна подкрепа, инструмент за 
стабилност, инструмент за партньорство, инструмент за сътрудничество за развитие, европейски 
инструмент за насърчаване на демокрацията и на правата на човека, обща външна политика и политика 
на сигурност, инструмент за хуманитарна помощ, европейски инструмент за гражданска защита, 
макроикономическа помощ, европейски гаранционен фонд за външните дейности.
2 Европейски инструмент за съседство, инструмент за предприсъединителна подкрепа, инструмент за 
стабилност, инструмент за партньорство, инструмент за сътрудничество за развитие, европейски 
инструмент за насърчаване на демокрацията и на правата на човека, обща външна политика и политика 
на сигурност, инструмент за хуманитарна помощ, европейски инструмент за гражданска защита, 
макроикономическа помощ, европейски гаранционен фонд за външните дейности.
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банка и Европейската банка за 
възстановяване и развитие, които 
могат да разчитат на това, че ЕС ще 
гарантира финансовото 
сътрудничество на 
средиземноморските държави, по-
специално по отношение на 
финансирането на МСП и 
микрокредитите;

Or. es

Изменение 16
Franziska Katharina Brantner
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде приложена 
по-голяма адаптивност на финансовата 
подкрепа за страните кандидатки и за 
потенциалните кандидатки; изразява 
убедеността си, че бюджетното усилие 
на Съюза трябва да съответства на 
ритъма на осъществения действителен 
напредък при преговорите за 
присъединяване, според принципа 
„повече за повече“, като в същото 
време се отчита способността за 
усвояване на Съюза; 

6. счита, че трябва да бъде приложена 
по-голяма адаптивност на финансовата 
подкрепа за страните кандидатки и за 
потенциалните кандидатки; изразява 
убедеността си, че бюджетното усилие 
на Съюза трябва да съответства на 
ритъма на осъществения действителен 
напредък при преговорите за 
присъединяване, според принципа 
„повече за повече“;

Or. en

Изменение 17
Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде приложена 
по-голяма адаптивност на финансовата 

6. счита, че трябва да бъде приложена 
по-голяма адаптивност на финансовата 
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подкрепа за страните кандидатки и за 
потенциалните кандидатки; изразява 
убедеността си, че бюджетното усилие 
на Съюза трябва да съответства на 
ритъма на осъществения действителен 
напредък при преговорите за 
присъединяване, според принципа 
„повече за повече“, като в същото време 
се отчита способността за усвояване на 
Съюза; 

подкрепа за страните кандидатки и за 
потенциалните кандидатки; изразява 
убедеността си, че бюджетното усилие 
на Съюза трябва да съответства на 
ритъма на осъществения действителен 
напредък при преговорите за 
присъединяване, според принципа 
„повече за повече“, като в същото време 
се отчита способността за усвояване на 
Съюза; подчертава , че принципът 
„повече за повече“ означава също така 
по-малко за държавите, които не 
изпълняват своите ангажименти;

Or. en

Изменение 18
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. посочва, че трябва да бъде 
приложена по-голяма адаптивност на 
финансовата подкрепа също и за 
държавите, които не са членки на 
ЕС; изразява убедеността си, че 
бюджетното усилие на Европейския 
съюз трябва да съответства на 
ритъма на осъществения 
действителен напредък по 
договорените цели в партньорство 
със страните бенефициери съгласно 
принципа „повече за повече“;

Or. en

Изменение 19
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. Припомня отговорността на ЕС 
за насърчаването на световната 
сигурност, демокрацията, 
зачитането на принципите на 
правовата държава, устойчивото и 
приобщаващо икономическо 
развитие; настоятелно подчертава 
добавената стойност в това 
отношение на многогодишните 
програми на ЕС, като Инструмента 
за стабилност и Инструмента за 
права на човека; освен това 
подчертава, че всички програми за 
външни действия на ЕС следва да 
бъдат направени по-достъпни за 
гражданското общество, социалните 
партньори и местните и 
регионалните органи с цел да се 
насърчи тяхната съпричастност и 
ангажираност;

Or. en

Изменение 20
María Muñiz De Urquiza

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. Решително защитава 
необходимостта от поддържане на 
Резерва за спешна помощ, за който се 
доказа, че работи особено добре в 
настоящата му форма, като 
непланиран резерв извън таваните на 
МФР 2014-2020, и от осигуряване за 
този резерв на значителни 
реалистични финансови средства, 
което ще даде възможност на Съюза 
да реагира бързо на непредвидени и 
неочаквани кризи чрез мобилизация ad 
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hoc, когато възникне необходимост за 
това; приветства предложението на 
Комисията за увеличаване на 
финансирането му на 350 милиона 
евро (по цени за 2011 г.) и да се позволи 
използването му до година n+1 като 
много положителна стъпка в 
правилната посока; подчертава, че 
интегрирането на Резерва за спешна 
помощ, както бе предложено от 
държавите членки, във функция 4 
рискува да доведе намаляване на 
общото финансиране, налично за 
външната дейност на ЕС;

Or. en

Изменение 21
Franziska Katharina Brantner
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. Счита, че за ефективността на 
външната политика на ЕС е важно 
на Европейската служба за външна 
дейност да бъдат предоставени 
достатъчно средства за изпълнение 
на увеличаващия се брой задачи, 
които й се възлагат; подчертава 
обаче във връзка с това, че тези 
ресурси следва да бъдат използвани по 
най-ефективния начин и че 
понастоящем щатната структура на 
ЕСВД не е балансирана и в нея има 
прекалено голям брой служители от 
горните степени AD;

Or. en


