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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът има за цел установяването на 
пространство на просперитет и 
добросъседство, което включва 
Европейския съюз и държавите и 
териториите, изброени в приложението 
към настоящия регламент (наричани по-
долу „партньорски държави“) чрез 
развиването на привилегировани 
отношения.

1. Съюзът има за цел установяването на 
пространство на просперитет и 
добросъседство, което включва 
Европейския съюз и държавите и 
териториите, изброени в приложението 
към настоящия регламент (наричани по-
долу „партньорски държави“) чрез 
развиването на привилегировани 
отношения, като по този начин  
допринася и за намаляване на
бедността в партньорските 
държави.

Обосновка

Необходимо е ясно да се заяви ангажимента на ЕС да играе активна роля за 
намаляването на бедността в съседните държави. В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз, намаляването на бедността трябва да бъде 
споменато като обща цел на инструмента.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, създаване на богатство, 



PE487.772v01-00 4/6 PA\899317BG.doc

BG

на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

включително чрез развитието на 
частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата, 
предотвратяването на и 
готовността и устойчивостта при 
бедствия;

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на изграждането на 
доверие и други мерки, способстващи за 
сигурността и предотвратяването и 
уреждането на конфликти;

д) насърчаване на изграждането на 
доверие и други мерки, способстващи за 
сигурността и предотвратяването и 
уреждането на конфликти, 
включително подкрепа в следкризисни 
ситуации и по време на процеса на 
национално изграждане;

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи или в случаите на природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
може да бъде проведено ad hoc 
преразглеждане на документите за 
програмиране. Такова извънредно 

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи или в случаите на природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
може да бъде проведено ad hoc 
преразглеждане на документите за 
програмиране. Като част от такова 
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преразглеждане гарантира, че се запазва 
съгласуваността между подкрепата от 
Съюза, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и подкрепата, 
предоставена по силата на други 
финансови инструменти на Съюза. 
Извънредното преразглеждане може да 
доведе до приемането на преработени 
документи за програмиране. В такъв 
случай Комисията изпраща 
преработените документи за 
програмиране до Европейския 
парламент и до Съвета за информация в 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

извънредно преразглеждане могат да 
бъдат въведени мерки за финансиране 
на дейности, улесняващи 
преминаването от спешна помощ към 
дългосрочни дейности за развитие, 
включително дейности, 
предназначени за укрепване на 
устойчивостта на бенефициентите 
при кризи. Такова извънредно 
преразглеждане гарантира, че се запазва 
съгласуваността между подкрепата от 
Съюза, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и подкрепата, 
предоставена по силата на други 
финансови инструменти на Съюза. 
Извънредното преразглеждане може да 
доведе до приемането на преработени 
документи за програмиране. В такъв 
случай Комисията изпраща 
преработените документи за 
програмиране до Европейския 
парламент и до Съвета за информация в 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

Обосновка

Важно е да се поддържа възможността, която е предвидена и в Регламент 
№ 1638/2006 от 24 октомври 2006 г., за преразглеждане на документите за 
програмиране, с оглед въвеждане на мерки, целящи улесняване на преминаването от 
спешна помощ към дългосрочно развитие.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той се прилага от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г.
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