
AM\902203BG.doc PE489.524v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по развитие

2011/0411(COD)

16.5.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
10 - 36

Проектостановище
Enrique Guerrero Salom
(PE487.911v02-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с 
трети държави

Предложение за регламент
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))



PE489.524v01-00 2/18 AM\902203BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\902203BG.doc 3/18 PE489.524v01-00

BG

Изменение 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С настоящия регламент се създава 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави с цел 
благоприятстване и защита на 
интересите на ЕС и на взаимните 
интереси. Инструментът за 
партньорство ще подпомага мерки, 
които отговарят по ефективен и гъвкав 
начин на целите, произтичащи от 
двустранните, регионалните или 
многостранните отношения на Съюза с 
трети държави, и служат за посрещане 
на предизвикателствата в световен план.

(1) С настоящия регламент се създава 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави с цел 
благоприятстване и защита на 
взаимните интереси въз основа на 
зачитане на всички права на човека. 
Инструментът за партньорство ще 
подпомага мерки, които отговарят по 
ефективен и гъвкав начин на целите, 
произтичащи от двустранните, 
регионалните или многостранните 
отношения на Съюза с трети държави, и 
служат за посрещане на 
предизвикателствата в световен план.

Or. en

Изменение 11
Eleni Theocharus

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С настоящия регламент се създава 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави с цел 
благоприятстване и защита на 
интересите на ЕС и на взаимните 
интереси. Инструментът за 
партньорство ще подпомага мерки, 
които отговарят по ефективен и гъвкав 
начин на целите, произтичащи от 

(1) С настоящия регламент се създава 
Инструмент за партньорство за 
сътрудничество с трети държави с цел 
благоприятстване и защита на 
интересите на ЕС и на взаимните 
интереси. Инструментът за 
партньорство ще подпомага мерки, 
които отговарят по ефективен и гъвкав 
начин на целите, произтичащи от 
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двустранните, регионалните или 
многостранните отношения на Съюза с 
трети държави, и служат за посрещане 
на предизвикателствата в световен план.

двустранните, регионалните или 
многостранните отношения на Съюза с 
трети държави, и служат за посрещане 
на предизвикателствата в световен план
въз основа на взаимно зачитане.

Or. en

Изменение 12
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
изменението на климата и околната 
среда. Тази цел се измерва чрез 
възприемането на политиките и целите 
на стратегията „Европа 2020“ от страна 
на ключовите партньорски държави;

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни принципи на добро 
управление и ответни мерки срещу 
предизвикателствата в световен план, 
като насърчаване на социалното 
сближаване, енергийната сигурност, 
изменението на климата и околната 
среда. Тази цел се измерва чрез 
възприемането на политиките и целите 
на стратегията „Европа 2020“ от страна 
на ключовите партньорски държави;

Or. fr

Изменение 13
Eleni Theocharus

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

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
изменението на климата и околната 
среда. Тази цел се измерва чрез 
възприемането на политиките и целите 
на стратегията „Европа 2020“ от страна 
на ключовите партньорски държави;

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
изменението на климата, създаването 
на работни места и околната среда. 
Тази цел се измерва чрез възприемането 
на политиките и целите на стратегията 
„Европа 2020“ от страна на ключовите 
партньорски държави;

Or. en

Изменение 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
изменението на климата и околната 
среда. Тази цел се измерва чрез 
възприемането на политиките и 

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като устойчивата енергия, 
изменението на климата и околната 
среда;
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целите на стратегията „Европа 
2020“ от страна на ключовите 
партньорски държави;

Or. en

Изменение 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на достъпа до пазара и
развитие на търговията, 
инвестициите и бизнес 
възможностите за европейските 
предприятия посредством 
икономически партньорства и бизнес 
и регулаторно сътрудничество. Тази 
цел се измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните 
потоци към партньорските държави, 
към които са специално насочени
дейностите, програмите и мерките по 
настоящия регламент;

б) насърчаване на честната и 
справедлива търговия и инвестициите, 
базирани на основаващ се на правата 
подход, който взема под внимание 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права, както и зачитането на 
международните договори относно 
околната среда. Тази цел се измерва 
чрез позоваване на гореспоменатата 
основаваща се на правата политика 
за изпълнение на дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 16
Eleni Theocharus

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на достъпа до пазара и
развитие на търговията, инвестициите и 
бизнес възможностите за европейските 

б) подобряване на достъпа до пазара,
развитие и по-нататъшно 
либерализиране на търговията, 
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предприятия посредством 
икономически партньорства и бизнес и 
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
към партньорските държави, към които 
са специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

инвестициите и бизнес възможностите 
за европейските предприятия 
посредством икономически 
партньорства и бизнес и регулаторно 
сътрудничество, с цел създаване на 
благоприятни условия за повишаване 
на конкурентноспособността и 
сътрудничеството. Тази цел се 
измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
към партньорските държави, към които 
са специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 17
Nirj Deva

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на достъпа до пазара и 
развитие на търговията, инвестициите и 
бизнес възможностите за европейските 
предприятия посредством 
икономически партньорства и бизнес и 
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
към партньорските държави, към които 
са специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

б) подобряване на достъпа до пазара,
развитие и по-нататъшно 
либерализиране на търговията, 
инвестициите и бизнес възможностите 
за европейските предприятия 
посредством икономически 
партньорства и бизнес и регулаторно 
сътрудничество. Тази цел се измерва 
чрез дела на Съюза във външната 
търговия с ключовите партньорски 
държави и чрез търговските и 
инвестиционните потоци към 
партньорските държави, към които са 
специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

Or. en
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Изменение 18
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на достъпа до пазара и 
развитие на търговията, инвестициите и 
бизнес възможностите за европейските 
предприятия посредством 
икономически партньорства и бизнес и 
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
към партньорските държави, към които 
са специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

б) подобряване на достъпа до пазара и 
развитие на търговията, инвестициите и 
бизнес възможностите за европейските 
предприятия посредством 
икономически партньорства, бизнес 
сътрудничество и правно и данъчно 
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва чрез дела на Съюза във 
външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
към партньорските държави, към които 
са специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент;

Or. fr

Изменение 19
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на общото разбиране и 
видимост на Съюза и неговата роля на 
световната сцена посредством публична 
дипломация, 
образователно/университетско 
сътрудничество и дейности по 
осведомяване с оглед на защитата на 
ценностите и интересите на Съюза. Тази 
цел може да бъде измервана inter alia
чрез проучвания или оценки на 

в) подобряване на общото разбиране и 
видимост на Съюза и неговата роля на 
световната сцена посредством публична 
дипломация, 
образователно/университетско 
сътрудничество и дейности по обучение 
на местните участници относно 
принципите на добро 
административно и данъчно 
управление, както и дейности по 
осведомяване с оглед на защитата на 



AM\902203BG.doc 9/18 PE489.524v01-00

BG

общественото мнение. ценностите и интересите на Съюза. Тази 
цел може да бъде измервана inter alia
чрез проучвания или оценки на 
общественото мнение.

Or. fr

Изменение 20
Nirj Deva

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на общото разбиране и 
видимост на Съюза и неговата роля на 
световната сцена посредством публична 
дипломация, 
образователно/университетско 
сътрудничество и дейности по 
осведомяване с оглед на защитата на 
ценностите и интересите на Съюза. Тази 
цел може да бъде измервана inter alia 
чрез проучвания или оценки на 
общественото мнение.

в) подобряване на общото разбиране и 
видимост на Съюза и неговата роля на 
световната сцена посредством публична 
дипломация, 
образователно/университетско 
сътрудничество и дейности по 
осведомяване с оглед на защитата на 
ценностите и интересите на Съюза. 
Проектите, осъществени във връзка с 
това, следва при все това да 
отговарят на ориентирани към 
резултатите критерии и да 
постигат очевидна рентабилност.

Or. en

Изменение 21
Eleni Theocharus

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всички трети държави, региони и 
територии могат да отговарят на 
условията за сътрудничество по 
настоящия регламент.

(1) Всички трети държави, региони и 
територии могат да отговарят на 
условията за сътрудничество по 
настоящия регламент. При вземане на 
решения дали дадени държави и 
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сектори отговарят на условията,
следва да се вземат предвид 
съответните най-добри практики и 
поуки от предишни инструменти.

Or. en

Изменение 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всички трети държави, региони и 
територии могат да отговарят на 
условията за сътрудничество по 
настоящия регламент.

(1) Всички трети и асоциирани към 
Съюза държави, региони и територии 
могат да отговарят на условията за 
сътрудничество по настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 23
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се засили въздействието на 
помощта от Съюза, при планирането на 
сътрудничеството с партньорските 
държави в съответните случаи се
прилага диференциран и гъвкав подход, 
за да се отчетат техните икономически, 
социални и политически условия, както 
и конкретните интереси, политически 
приоритети и стратегии на Съюза.

(2) За да се засили въздействието на 
помощта от Съюза, при планирането на 
сътрудничеството с партньорските 
държави в съответните случаи се 
прилага диференциран и гъвкав подход, 
за да се отчетат техните икономически, 
социални и политически условия, 
необходимостта от добро 
административно и данъчно 
управление, както и конкретните 
интереси, политически приоритети и 
стратегии на Съюза.
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Or. fr

Изменение 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При прилагането на настоящия 
регламент Съюзът има за цел да 
гарантира съгласуваност и 
последователност с другите области 
на своята външна дейност, по-
специално Инструмента за 
сътрудничество за развитие за 
развиващите се държави, както и с 
другите съответни политики на Съюза 
при формулирането на политиката, 
стратегическото планиране и 
програмиране, както и на мерките за 
изпълнение.

(4) При прилагането на настоящия 
регламент Съюзът има за цел да 
гарантира съгласуваност на 
политиката за развитие с другите 
области на своята външна дейност, по-
специално Инструмента за 
сътрудничество за развитие за 
развиващите се държави, както и с 
другите съответни политики на Съюза 
при формулирането на политиката, 
стратегическото планиране и 
програмиране, както и на мерките за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Мерките, финансирани по настоящия 
регламент, се основават, където е 
целесъобразно, на политики за 
сътрудничество, определени в 
инструменти, като споразумения, 
декларации и планове за действие 
между Съюза и съответните трети 
държави и региони, и са свързани с 
области, които имат отношение към 

(5) Мерките, финансирани по настоящия 
регламент, се основават, където е 
целесъобразно, на политики за 
сътрудничество, определени в 
инструменти, като споразумения, 
декларации и планове за действие 
между Съюза и съответните трети 
държави и региони, и са свързани с 
области, които имат отношение към 



PE489.524v01-00 12/18 AM\902203BG.doc

BG

конкретните интереси, политически 
приоритети и стратегии на Съюза.

взаимните политически приоритети и 
стратегии от интерес за Съюза и 
съответните партньорски държави.

Or. en

Изменение 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да укрепне и да се задълбочи 
сътрудничеството в области извън 
обхвата на Инструмента за 
сътрудничество за развитие, с Индия и 
Китай и с групата държави със среден 
доход в Азия и Латинска Америка бяха 
определени подготвителни действия, 
като бизнес диалози, насърчаване на 
търговията и научен обмен.

(5) За да укрепне и да се задълбочи 
сътрудничеството в области извън 
обхвата на Инструмента за 
сътрудничество за развитие, с Индия и 
Китай и с групата държави със среден 
доход в Азия и Латинска Америка бяха 
определени подготвителни действия, 
като социално и екологично отговорни 
бизнес диалози, насърчаване на 
честната и справедлива търговия и 
научен обмен.

Or. en

Изменение 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В интерес на Съюза е да задълбочи 
своите отношения с партньорите, които 
играят все по-важна роля в 
международната икономика и търговия, 
в търговията и сътрудничеството юг–
юг, в многостранните форуми, 

(7) В интерес на Съюза е да задълбочи 
своите отношения с партньорите, които 
играят все по-важна роля в 
международната икономика и търговия, 
в търговията и сътрудничеството юг–
юг, в многостранните форуми, 
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включително Групата на двадесетте 
финансови министри и управители на 
централни банки (Г-20), в световното 
управление и в посрещането на 
предизвикателствата в световен план. 
Съюзът трябва да изгради всеобхватни 
партньорства с новите участници на 
международната сцена с цел 
насърчаване на стабилен и приобщаващ
международен ред, преследване на 
общи глобални обществени блага,
защита на основните интереси на 
Съюза и увеличаване на познанията за 
Съюза в тези държави.

включително Групата на двадесетте 
финансови министри и управители на 
централни банки (Г-20), в световното 
управление и в посрещането на 
предизвикателствата в световен план. 
Съюзът трябва да изгради всеобхватни 
партньорства с новите участници на 
международната сцена с цел 
насърчаване на стабилен и справедлив
международен ред, базиран на основни 
ценности като правата на човека, 
включително икономическите, 
социалните и културните права, 
както и на основните договори, 
свързани с околната среда, и с цел 
преследване на общи глобални 
обществени блага и увеличаване на 
познанията за Съюза в тези държави.

Or. en

Изменение 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Независимо от това, че настоящият 
регламент е насочен специално към 
участниците на световната сцена, 
приложното му поле следва да бъде 
глобално и да позволява да се 
подпомагат мерки за сътрудничество с 
развиващите се държави, където Съюзът 
има значителни интереси в съответствие 
с целите на настоящия регламент.

(9) Независимо от това, че настоящият 
регламент е насочен специално към 
участниците на световната сцена, 
приложното му поле следва да бъде 
глобално и да позволява да се 
подпомагат мерки за сътрудничество с 
развиващите се държави, където Съюзът 
има значителни интереси в съответствие 
с целите на настоящия регламент. В 
това отношение следва да се вземе 
под внимание наличието на 
отвъдморски страни и територии, 
асоциирани към Европейския съюз в 
целия свят, по-специално с оглед на 
повишаване на осведомеността и 
разбирането за Съюза, както и на 
неговата видимост в трети държави.
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Or. fr

Изменение 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Независимо от това, че настоящият 
регламент е насочен специално към 
участниците на световната сцена, 
приложното му поле следва да бъде 
глобално и да позволява да се 
подпомагат мерки за сътрудничество с 
развиващите се държави, където 
Съюзът има значителни интереси в 
съответствие с целите на настоящия 
регламент.

(9) Независимо от това, че настоящият 
регламент е насочен специално към 
участниците на световната сцена, 
приложното му поле следва да бъде 
глобално и да позволява да се 
подпомагат мерки за сътрудничество с 
развиващите се държави, където има 
значителни взаимни интереси в 
съответствие с целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 30
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По специално, борбата с 
изменението на климата се приема за 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, а също и 
за област, където са необходими 
неотложни международни действия. В 
съответствие с намерението, заявено в 
съобщението на Комисията „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“, за 
увеличаване на дела от бюджета на 
Съюза, свързан с климата, до най-малко 
20 %, настоящият регламент следва да 

(12) Премахването на бедността и 
борбата с изменението на климата се 
приемат за две от големите 
предизвикателства, пред които е 
изправен Съюзът, а също и за области, 
където са необходими неотложни 
международни действия. В съответствие 
с намерението, заявено в съобщението 
на Комисията „Бюджет за стратегията 
„Европа 2020“, за увеличаване на дела 
от бюджета на Съюза, свързан с 
климата, до най-малко 20 %, 
настоящият регламент следва наред с 
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допринесе за тази цел. другото да допринесе за тази цел.

Or. fr

Изменение 31
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът е ангажиран да подпомогне 
изпълнението на световните цели за 
биологичното разнообразие за 2020 г. и 
да даде своя принос за свързаната с това 
стратегия за мобилизиране на 
ресурсите.

(13) Съюзът е ангажиран да подпомогне 
изпълнението на световните цели за 
биологичното разнообразие за 2020 г. и 
да даде своя принос за свързаната с това 
стратегия за мобилизиране на ресурсите
и тяхното устойчиво и интегрирано 
управление.

Or. fr

Изменение 32
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, както 
и да насърчава публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с премахването на бедността, 
изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на природните 
ресурси, търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, както 
и да насърчава публичната дипломация, 
добро финансово и данъчно 
управление, 
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образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване, особено по отношение 
на достъпа до здравеопазване за 
жените и децата.

Or. fr

Изменение 33
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, както 
и да насърчава публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, 
съгласуването на политиката за 
развитие, както и да насърчава 
публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

Or. en

Изменение 34
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За де се постигнат целите на (16) За да се постигнат целите на 



AM\902203BG.doc 17/18 PE489.524v01-00

BG

настоящия регламент, е необходимо да 
се следва диференциран и гъвкав 
подход чрез разработването на модели 
за сътрудничество с ключовите 
партньорски държави, които отчитат 
техните икономически, социални и 
политически условия, а също и 
конкретните интереси, политически 
приоритети и стратегии на Съюза, като 
същевременно се запази възможността 
за интервенция в целия свят при 
необходимост.

настоящия регламент, е необходимо да 
се следва диференциран и гъвкав 
подход чрез разработването на модели 
за сътрудничество с ключовите 
партньорски държави, принципи на 
добро управление, които
предотвратяват корупцията и които
отчитат техните икономически, 
социални и политически условия, а 
също и конкретните интереси, 
политически приоритети и стратегии на 
Съюза, като същевременно се запази 
възможността за интервенция в целия 
свят при необходимост.

Or. fr

Изменение 35
Nirj Deva

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Водещ приоритет следва да бъде 
гарантирането на по-голяма 
прозрачност и на необходимата 
сигурност на програмите за 
сътрудничество с цел постигане на 
оптимална рентабилност.

Or. en

Изменение 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съюзът следва да може да реагира (17) Съюзът следва да може да реагира 
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гъвкаво и своевременно на променящи 
се и/или непредвидени нужди, за да 
увеличи ефективността на своя 
ангажимент за защита на интересите
си в отношенията с трети държави 
посредством приемането на специални 
мерки, които не са обхванати от 
многогодишни индикативни програми.

гъвкаво и своевременно на променящи 
се и/или непредвидени нужди, за да 
увеличи ефективността на своя 
ангажимент за защита на взаимните 
интереси в отношенията с трети 
държави посредством приемането на 
специални мерки, които не са обхванати 
от многогодишни индикативни 
програми.

Or. en


