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Изменение 30
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета 
от 17 юли 2006 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП)4 изтича на 31 декември 
2013 г. и с оглед да се постигне по-
ефективна външна дейност на Съюза 
следва да се поддържа рамка за 
планиране и предоставяне на външно 
подпомагане за периода 2014—2020 г.
Подкрепата за политиката на 
разширяване на Съюза следва да 
продължи посредством специален 
финансов инструмент. Ето защо 
Инструментът за предприсъединителна 
помощ (ИПП) следва да бъде подновен.

(2) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета 
от 17 юли 2006 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП)4 изтича на 31 декември 
2013 г. и с оглед да се постигне по-
ефективна външна дейност на Съюза 
следва да се поддържа рамка за 
планиране и предоставяне на външно 
подпомагане за периода 2014—2020 г. 
Ето защо Инструментът за 
предприсъединителна помощ (ИПП) 
следва да бъде подновен.

Or. it

Изменение 31
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета 
от 17 юли 2006 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП) изтича на 31 декември 
2012 г. и с оглед да се постигне по-
ефективна външна дейност на Съюза 
следва да се поддържа рамка за 
планиране и предоставяне на външно 
подпомагане за периода 2014—2020 г. 
Подкрепата за политиката на 

(2) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета 
от 17 юли 2006 г. за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна 
помощ (ИПП) изтича на 31 декември 
2012 г. и с оглед да се постигне по-
ефективна външна дейност на Съюза 
следва да се поддържа рамка за 
планиране и предоставяне на външно 
подпомагане за периода 2014—2020 г. 
Във връзка с това обаче следва да се 
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разширяване на Съюза следва да 
продължи посредством специален 
финансов инструмент. Ето защо 
Инструментът за предприсъединителна 
помощ (ИПП) следва да бъде подновен.

вземе под внимание актуалното 
финансово положение на Съюза с 
оглед на финансовата криза и на 
еврокризата. Подкрепата за политиката 
на разширяване на Съюза следва да 
продължи посредством специален и
пестелив финансов инструмент. Ето 
защо Инструментът за 
предприсъединителна помощ (ИПП) 
следва да бъде подновен.

Or. de

Изменение 32
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато е потвърдено, че 
отговаря на критериите за членство, 
договорени на Европейския съвет в 
Копенхаген през юни 1993 г. и при 
условие че присъединяването не 
надскача капацитета на Съюза за 
приемане на новия член. Тези критерии 
са свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
зачитането на правата на човека и 
зачитането и закрилата на малцинствата, 
развитието на икономиката, което 
трябва да бъде достатъчно, за да понесе 
конкурентния натиск на вътрешния 
пазар и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите.

(4) Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато докаже, че 
отговаря на критериите за членство, 
договорени на Европейския съвет в 
Копенхаген през юни 1993 г. и при 
условие че присъединяването не 
надскача капацитета на Съюза за 
приемане на новия член. Тези критерии 
са свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
зачитането на правата на човека и 
зачитането и закрилата на малцинствата, 
развитието на икономиката, което 
трябва да бъде достатъчно, за да понесе 
конкурентния натиск на вътрешния 
пазар и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите.

Or. it



AM\898082BG.doc 5/34 PE486.211v01-00

BG

Изменение 33
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато е потвърдено, че 
отговаря на критериите за членство, 
договорени на Европейския съвет в 
Копенхаген през юни 1993 г. и при 
условие че присъединяването не 
надскача капацитета на Съюза за 
приемане на новия член. Тези критерии 
са свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
зачитането на правата на човека и 
зачитането и закрилата на малцинствата, 
развитието на икономиката, което 
трябва да бъде достатъчно, за да понесе 
конкурентния натиск на вътрешния 
пазар и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите.

(4) Европейска държава, която е 
поискала да членува в Съюза, може да 
стане член едва когато е потвърдено, че 
отговаря на критериите за членство, 
договорени на Европейския съвет в 
Копенхаген през юни 1993 г. и при 
условие че присъединяването не 
надскача капацитета на Съюза за 
приемане на новия член. Тези критерии 
са свързани със стабилността на 
институциите, гарантиращи 
демокрацията, правовата държава, 
зачитането на правата на човека и 
недискриминацията, както и 
зачитането и закрилата на малцинствата 
и уязвимите групи, развитието на 
икономиката, което трябва да бъде 
достатъчно, за да понесе конкурентния 
натиск на вътрешния пазар и 
способността за поемане както на 
правата, така и на задълженията по 
Договорите.

Or. en

Изменение 34
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейският съвет е дал статут на 
страни кандидатки на Исландия, Черна 
гора, бивша югославска република 
Македония и Турция. Съветът е 
потвърдил европейската перспектива 

(6) Европейският съвет е дал статут на 
страни кандидатки на Исландия, Черна 
гора, бивша югославска република 
Македония и Турция.
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за Албания, Босна и Херцеговина, 
Сърбия, както и Косово, които се 
разглеждат като потенциални 
кандидатки.

Or. de

Изменение 35
Jelko Kacin

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съвет е дал статут на 
страни кандидатки на Исландия, Черна 
гора, бивша югославска република 
Македония и Турция. Той е потвърдил 
европейската перспектива за Албания, 
Босна и Херцеговина, Сърбия, както и 
за Косово13, считани за потенциални 
кандидатки.

(6) Европейският съвет е дал статут на 
страни кандидатки на Исландия, Черна 
гора, бивша югославска република 
Македония, Турция и Сърбия. Той е 
потвърдил европейската перспектива за 
Албания, Босна и Херцеговина, както и 
за Косово13, считани за потенциални 
кандидатки.

Or. en

Изменение 36
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Финансовата помощ във връзка с 
настоящия регламент следва да се 
предоставя на страни кандидатки и 
потенциални кандидатки 
(„държавите бенефициери“), посочени 
в приложението към настоящия 
регламент, независимо от техния 
статут.

(7) Финансовата помощ във връзка с 
настоящия регламент следва да се 
предоставя на страни кандидатки, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент. Финансовата 
помощ следва да се предоставя в 
съответствие с принципите „повече 
за повече“ и „по-.малко за по-малко“.

Or. de
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Изменение 37
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Финансовата помощ във връзка с 
настоящия регламент следва да се 
предоставя на страни кандидатки и 
потенциални кандидатки („държавите 
бенефициери“), посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, независимо от техния статут.

(7) Финансовата помощ във връзка с 
настоящия регламент може да бъде 
предоставяна на страни кандидатки и 
потенциални кандидатки („държавите 
бенефициери“), посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, независимо от техния статут.

Or. it

Изменение 38
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
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съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете и 
недискриминацията. То следва да 
стимулира също така тяхното 
икономическо и социално развитие, 
което лежи в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, и постепенното 
привеждане в съответствие с критериите 
от Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да се борят с нелегалната 
имиграция в ЕС. То следва да 
стимулира също така тяхното 
икономическо и социално развитие, 
което лежи в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, и постепенното 
привеждане в съответствие с критериите 
от Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия. При продължителни 
проблеми във връзка с прилагането на 
предприсъединителната стратегия, 
преди всичко с оглед на основните 
ценности на Съюза, помощите 
трябва се структурират по нов 
начин.

Or. de

Изменение 39
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициентка, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициентка, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
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да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициентки да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете и недискриминацията. 
То следва да стимулира също така 
тяхното икономическо и социално 
развитие, което лежи в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“, и 
постепенното привеждане в 
съответствие с критериите от 
Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициентки да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете и недискриминацията, 
както и да приложат европейската 
рамка за социално и териториално 
сближаване. То следва да стимулира 
също така тяхното икономическо и 
социално развитие, което лежи в 
основата на програма за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“, и постепенното привеждане в 
съответствие с критериите от 
Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

Or. en

Изменение 40
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Страните кандидатки и 
потенциалните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие и изменение на климата и да 
се присъединят към усилията на Съюза 
за справяне с тези проблеми.
Подпомагането на Съюза в рамките 
на настоящия регламент следва да 

(9) Страните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие и да се присъединят към 
усилията на Съюза за справяне с тези 
проблеми.
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допринася също за целта делът от 
бюджета на ЕС, който има 
отношение към климата, да се 
повиши до най-малко 20 %.

Or. de

Изменение 41
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Страните кандидатки и 
потенциалните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие и изменение на климата и да се 
присъединят към усилията на Съюза за 
справяне с тези проблеми. 
Подпомагането на Съюза в рамките на 
настоящия регламент следва да 
допринася също за целта делът от 
бюджета на ЕС, който има отношение 
към климата, да се повиши до най-малко 
20 %.

(9) Страните кандидатки и 
потенциалните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие и изменение на климата и да се 
присъединят към усилията на Съюза за 
справяне с тези проблеми. Следва да се 
направят инвестиции в сферата на 
човешките ресурси, за да се създадат 
нови умения и 
компетенции. Подпомагането на 
Съюза в рамките на настоящия 
регламент следва да допринася също за 
целта делът от бюджета на ЕС, който 
има отношение към климата, да се 
повиши до най-малко 20 %.

Or. en

Изменение 42
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Страните кандидатки и (9) Страните кандидатки и 
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потенциалните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие и изменение на климата и да се 
присъединят към усилията на Съюза за 
справяне с тези проблеми. 
Подпомагането на Съюза в рамките на 
настоящия регламент следва да 
допринася също за целта делът от 
бюджета на ЕС, който има отношение 
към климата, да се повиши до най-малко 
20 %.

потенциалните кандидатки трябва да 
бъдат по-добре подготвени да се 
изправят пред глобалните 
предизвикателства като устойчиво 
развитие, изменение на климата и 
имиграцията и да се присъединят към 
усилията на Съюза за справяне с тези 
проблеми. Подпомагането на Съюза в 
рамките на настоящия регламент следва 
да допринася също за целта делът от 
бюджета на ЕС, който има отношение 
към климата, да се повиши до най-малко 
20 %.

Or. it

Изменение 43
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съответствие, 
съгласуваност и допълняемост на 
тяхната помощ по-конкретно чрез 
провеждането на редовни консултации и 
честа обмяна на информация през 
различните етапи на цикъла на 
подпомагането.

(10) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съответствие, 
съгласуваност и допълняемост на 
всички помощи на международни 
организации, които държавата 
бенефициер получава, по-конкретно 
чрез провеждането на редовни 
консултации и честа обмяна на 
информация през различните етапи на 
цикъла на подпомагането.

Or. de

Изменение 44
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се гарантира 
съгласуваност между процеса на 
присъединяване и финансовата и 
техническата помощ, предоставяна 
съгласно настоящия регламент, и да се 
постигнат целите на програмата за 
присъединяване, Комисията следва да 
установи обща стратегическа рамка за 
използване на Инструмента за 
предприсъединителна помощ. Тази 
рамка следва да определи, inter alia, 
списък с основните дейности, които 
могат да бъдат подпомагани по 
настоящия регламент, и критериите за 
разпределяне на средствата. Общата 
стратегическа рамка следва да 
представлява референтна рамка за 
стратегическите документи, включващи 
една или няколко страни.

(11) С оглед да се гарантира 
съгласуваност между процеса на 
присъединяване и финансовата и 
техническата помощ, предоставяна 
съгласно настоящия регламент, и да се 
постигнат целите на програмата за 
присъединяване, Комисията следва да 
установи обща стратегическа рамка за 
използване на Инструмента за 
предприсъединителна помощ. 
Комисията може да потърси 
подкрепа в тази дейност от 
агенциите на ЕС и от други сходни 
институции. Тази рамка следва да 
определи, inter alia, списък с основните 
дейности, които могат да бъдат 
подпомагани по настоящия регламент, и 
критериите за разпределяне на 
средствата. Общата стратегическа рамка 
следва да представлява референтна 
рамка за стратегическите документи, 
включващи една или няколко страни.

Or. en

Изменение 45
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на подпомагането следва да 
се определят в индикативни 
стратегически документи, включващи 
една или повече страни, съставени от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза в 
партньорство със държавите 
бенефициери на базата на техните 
специфични нужди и програми за 
разширяване. Стратегическите 

(12) Целите на подпомагането следва да 
се определят в индикативни 
стратегически документи, включващи 
една или повече страни, съставени от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза в 
партньорство със държавите 
бенефициери на базата на техните 
специфични нужди и програми за 
разширяване. Стратегическите 
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документи следва да определят области 
на политиката, подлежащи на 
подпомагане, и без да се засягат 
прерогативите на бюджетния орган да 
посочат индикативни разпределени 
средства за всяка област на политиката, 
разбити по години, включително 
разчет на разходите, свързани с 
климата. Трябва да бъде предвидена 
достатъчна гъвкавост с оглед 
удовлетворяване на нововъзникващите 
нужди и предоставяне на стимули за 
подобряване на производителността. 
Стратегическите документи следва да 
гарантират последователност и 
съгласуваност с усилията на държавите 
бенефициери, отразени в техните 
национални бюджети, и следва да 
отчитат подкрепата, която се предоставя 
от други донори. С оглед отчитане на 
развитието във вътрешен и външен план 
многогодишните индикативни 
стратегически документи следва при 
необходимост да се преразглеждат.

документи следва да определят области 
на политиката, подлежащи на 
подпомагане, и без да се засягат 
прерогативите на бюджетния орган да 
посочат индикативни разпределени 
средства за всяка област на политиката, 
разбити по години. Трябва да бъде 
предвидена достатъчна гъвкавост с 
оглед удовлетворяване на 
нововъзникващите нужди и 
предоставяне на стимули за 
подобряване на производителността. 
Стратегическите документи следва да 
гарантират последователност и 
съгласуваност с усилията на държавите 
бенефициери, отразени в техните 
национални бюджети, и следва да 
отчитат подкрепата, която се предоставя 
от други донори. С оглед отчитане на 
развитието във вътрешен и външен план 
многогодишните индикативни 
стратегически документи следва при 
необходимост да се преразглеждат.

Or. de

Изменение 46
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на подпомагането следва да 
се определят в индикативни 
стратегически документи, включващи 
една или повече страни, съставени от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза в 
партньорство със държавите 
бенефициентки на базата на техните 
специфични нужди и програми за 
разширяване. Стратегическите 
документи следва да определят области 

(12) Целите на подпомагането следва да 
се определят в индикативни 
стратегически документи, включващи 
една или повече страни, съставени от 
Комисията за срока на многогодишната 
финансова рамка на Съюза в 
партньорство със държавите 
бенефициентки на базата на техните 
специфични нужди и програми за 
разширяване. Стратегическите 
документи следва да определят области 
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на политиката, подлежащи на 
подпомагане, и без да се засягат 
прерогативите на бюджетния орган да 
посочат индикативни разпределени 
средства за всяка област на политиката, 
разбити по години, включително разчет 
на разходите, свързани с климата. 
Трябва да бъде предвидена достатъчна 
гъвкавост с оглед удовлетворяване на 
нововъзникващите нужди и 
предоставяне на стимули за 
подобряване на производителността. 
Стратегическите документи следва да 
гарантират последователност и 
съгласуваност с усилията на държавите 
бенефициентки, отразени в техните 
национални бюджети, и следва да 
отчитат подкрепата, която се предоставя 
от други донори. С оглед отчитане на 
развитието във вътрешен и външен план 
многогодишните индикативни 
стратегически документи следва при 
необходимост да се преразглеждат.

на политиката, подлежащи на 
подпомагане, и без да се засягат 
прерогативите на бюджетния орган да 
посочат индикативни разпределени 
средства за всяка област на политиката, 
разбити по години, включително разчет 
на разходите, свързани с климата. 
Трябва да бъде предвидена достатъчна 
гъвкавост с оглед удовлетворяване на 
нововъзникващите нужди и 
предоставяне на стимули за 
подобряване на производителността, 
както и за увеличаване на местните и 
международните инвестиции за 
създаване на качествени работни 
места и за укрепване на 
демокрацията. Стратегическите 
документи следва да гарантират 
последователност и съгласуваност с 
усилията на държавите бенефициентки, 
отразени в техните национални 
бюджети, и следва да отчитат 
подкрепата, която се предоставя от
други донори. С оглед отчитане на 
развитието във вътрешен и външен план 
многогодишните индикативни 
стратегически документи следва при 
необходимост да се преразглеждат.

Or. en

Изменение 47
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В интерес на Европейския съюз е 
оказването на подкрепа за държавите 
бенефициери в усилията им да 
реформират своите системи с цел да ги 
съгласуват със системите на Съюза. 
Предвид това, че целта на настоящия 
регламент не може да бъде постигната в 

(13) В интерес на Европейския съюз е 
оказването на подкрепа за държавите 
бенефициери в усилията им да 
реформират своите системи с цел 
постепенно да ги сближат със 
системите на Съюза. Предвид това, че 
целта на настоящия регламент не може 
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достатъчна степен от държавите членки 
и може да бъде постигната по-добре на 
равнището на ЕС, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. Съгласно принципа за 
пропорционалност, така както е 
изложен в споменатия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигане на тази цел.

да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 
ЕС, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. 
Съгласно принципа за 
пропорционалност, така както е 
изложен в споменатия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигане на тази цел.

Or. de

Изменение 48
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на възможността 
настоящият регламент бързо да 
отразява резултатите от 
политическите решения, които се 
вземат от Съвета, в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове във връзка с актуализирането 
на списъка на държавите 
бенефициери в приложението към 
настоящия регламент.

заличава се

Or. de

Изменение 49
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламент (ЕС) № …/…на 
Европейския парламент и на Съвета 
от… (наричан по-нататък „Общ 
регламент за изпълнение“) установява 
общи правила и процедури за прилагане 
на инструментите на Съюза за външна 
дейност, в същото време на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени делегирани правомощия 
да приема също по-подробни правила 
за определяне на единни условия за 
прилагане на настоящия регламент, 
по-конкретно по отношение на 
управленските структури и 
процедури. Такива правила трябва да 
отчитат извлечените поуки от 
управлението и прилагането на 
предприсъединителна помощ в 
миналото и да са съобразени с 
развитието на ситуацията в 
държавите бенефициери.

(15) Регламент (ЕС) № …/…на 
Европейския парламент и на Съвета 
от… (наричан по-нататък „Общ 
регламент за изпълнение“) установява 
общи правила и процедури за прилагане 
на инструментите на Съюза за външна 
дейност.

Or. de

Изменение 50
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За подпомагането следва да 
продължат да се използват структурите 
и инструментите, доказали своите 
качества в процеса на 
предприсъединяването. Преходът от 
пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към 
децентрализирано управление, 
делегирано на държавите бенефициери, 
трябва да бъде постепенен и в 

(17) За подпомагането следва да 
продължат да се използват структурите 
и инструментите, доказали своите 
качества в процеса на 
предприсъединяването. Преходът от 
пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към 
децентрализирано управление, 
делегирано на държавите бенефициери, 
на първо време не трябва да се 
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съответствие с възможностите на 
всяка страна бенефициер.

извършва и при влошаване на 
възможностите следва да намалява.

Or. de

Изменение 51
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В обхвата на компетенциите на 
комитетите, създадени съгласно този 
регламент, следва да попадат също 
актове, свързани с прилагането на 
предходния Инструмент за 
предприсъединителна помощ, както и 
за прилагането на финансова помощ 
за общността на кипърските турци.

(19) В обхвата на компетенциите на 
комитетите, създадени съгласно този 
регламент, следва да попадат също 
актове, свързани с прилагането на 
предходния Инструмент за 
предприсъединителна помощ.

Or. it

Изменение 52
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Когато дадена страна бенефициер 
наруши принципите, на които се 
основава Европейският съюз, или не 
спазва ангажиментите, които се 
съдържат в съответните споразумения, 
сключени със Съюза, или не постига 
достатъчен напредък по критериите за 
членство, Съветът, по предложение на 
Комисията, следва да може да 
предприеме необходимите мерки за 
справяне с проблема.

(20) Когато дадена страна бенефициер 
наруши принципите, на които се 
основава Европейският съюз, или не 
спазва ангажиментите, които се 
съдържат в съответните споразумения, 
сключени със Съюза, или не постига 
достатъчен напредък по критериите за 
членство, Съветът, по предложение на 
Комисията, да предприеме
необходимите мерки, така че 
страната бенефициент да спази 
поетите задължения.
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Or. it

Изменение 53
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на Инструмента за 
предприсъединителна помощ („ИПП“) е 
подпомагането на страните кандидатки 
и потенциалните кандидатки 
(„държавите бенефициери“), посочени 
в приложението, в осъществяването на 
политическите, институционалните, 
правните, административните, 
социалните и икономическите реформи, 
които са необходими за доближаване на 
страните към ценностите на 
Европейския съюз и за постепенното 
привеждане в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на Съюза с оглед на членството в ЕС.

Целта на Инструмента за 
предприсъединителна помощ („ИПП“) е 
подпомагането на страните кандидатки, 
посочени в приложението, в 
осъществяването на политическите, 
институционалните, правните, 
административните, социалните и 
икономическите реформи, които са 
необходими за доближаване на страните 
към ценностите на Европейския съюз и 
за постепенното привеждане в 
съответствие с правилата, стандартите, 
политиките и практиките на Съюза с 
оглед на членството в ЕС.

Or. de

Изменение 54
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на Инструмента за 
предприсъединителна помощ („ИПП“) е 
подпомагането на страните кандидатки 
и потенциалните кандидатки 
(„държавите бенефициери“), посочени в 
приложението, в осъществяването на 
политическите, институционалните, 
правните, административните, 
социалните и икономическите реформи, 

Целта на Инструмента за 
предприсъединителна помощ („ИПП“) е 
подпомагането на страните кандидатки 
и потенциалните кандидатки 
(„държавите бенефициери“), посочени в 
приложението, в осъществяването на 
политическите, институционалните, 
правните, административните, 
социалните и икономическите реформи, 
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които са необходими за доближаване на 
страните към ценностите на 
Европейския съюз и за постепенното 
привеждане в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на Съюза с оглед на членството в ЕС.

които са необходими за доближаване на 
страните към ценностите на 
Европейския съюз и за постепенното 
привеждане в съответствие с правилата, 
стандартите, политиките и практиките 
на Съюза с оглед на възможното им
членството, когато извършат 
въпросните реформи успешно.

Or. it

Изменение 55
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, по-
добро спазване на правата на 
малцинствата, насърчаването на 
равенството между половете, 
недискриминацията и свободата на 
печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

ii) популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, по-
добро спазване на правата на 
малцинствата и на хората с 
увреждания, закрила на уязвими групи,
насърчаване на равенството между 
половете, недискриминацията и 
свободата на печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

Or. en

Изменение 56
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка а) - точка (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii). популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, по-
добро спазване на правата на 
малцинствата, насърчаването на 
равенството между половете, 

(ii). популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, пълно
спазване на правата на малцинствата, 
насърчаването на равенството между 
половете, недискриминацията и 
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недискриминацията и свободата на 
печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

свободата на печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

Or. it

Изменение 57
Franz Obermayr

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, по-
добро спазване на правата на 
малцинствата, насърчаването на 
равенството между половете, 
недискриминацията и свободата на 
печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

(ii) популяризиране и защита на правата 
на човека и основните свободи, по-
добро спазване на правата на 
малцинствата, насърчаването на 
свободата на печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

Or. de

Изменение 58
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) развитие на гражданското общество и 
социалния диалог;

v) развитие на гражданското общество и 
социалния диалог между 
работодателските организации и 
профсъюзите;

Or. en

Изменение 59
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б) — подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) икономически реформи, които са 
необходими за справяне с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза, съчетани с преследване на 
икономически, социални и екологични 
цели;

ii) икономически реформи, които са 
необходими за справяне с конкурентния 
натиск и пазарните сили в рамките на 
Съюза, съчетани с преследване на 
икономически, социални и екологични 
цели и предвиждащи създаване на 
работни места предимно в МСП;

Or. en

Изменение 60
Jelko Kacin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) стимулиране на трудовата заетост и 
изграждане на човешки капитал;

iii) стимулиране на трудовата заетост и 
изграждане на човешки капитал 
посредством образование, качествени 
програми за обучение и чрез 
насърчаване на доброволчеството 
като начин за придобиване на умения 
и опит, както и за повишаване на 
социалното сближаване на 
обществата;

Or. en

Изменение 61
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б) — подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) стимулиране на трудовата заетост и 
изграждане на човешки капитал;

iii) стимулиране на трудовата заетост и 
изграждане на човешки капитал 
посредством ефективни политики, 
основаващи се на прогнозите и 
информацията в анализите на пазара 
на труда, отнасящи се до схемите за 
мобилност, които следва да бъдат 
взети под внимание;

Or. en

Изменение 62
Franz Obermayr

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата и уязвимите групи;

(iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата;

Or. de

Изменение 63
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата и уязвимите групи;

iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата и уязвимите групи, 
включително Европейската 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване и други 
сходни форуми;
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Or. en

Изменение 64
Jelko Kacin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата и уязвимите групи;

iv) социално и икономическо 
приобщаване по-конкретно на 
малцинствата и уязвимите групи;
насърчаване и предоставяне на 
възможност за активния живот на 
възрастните хора и солидарността 
между поколенията;

Or. en

Изменение 65
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б) — подточка iv a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv a) насърчаване на приобщаващото и 
интегрирано образование със 
специален акцент върху 
предотвратяването на разделението 
на етническа основа в училищата, 
намаляването на различията между 
половете, предоставянето на 
образование от ранна детска възраст 
и справянето на преждевременното 
напускане на училище с цел 
намаляване на етническите, 
социалните и регионалните различия;

Or. en
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Изменение 66
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б) — подточка iv б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv б) с оглед постигане на 
приобщаващо и интегрирано 
образование да се повиши 
осведомеността във връзка с 
определените проблеми и да се 
предприемат действия за справяне с 
тях с цел предоставяне на качествено 
образование и на маргинализирани 
групи деца;

Or. en

Изменение 67
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б) — подточка iv в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv в) укрепване на системата за 
социална закрила, прилагане на 
стратегически планове за намаляване 
на бедността и засилване на 
социалните политики по отношение 
на хората с увреждания, на ромите и 
на други лица, изпаднали в социална 
изолация;

Or. en

Изменение 68
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква v а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v a) ефективни и 
антидискриминационни мерки по-
специално за прилагане на стратегии 
за интегриране на ромите;

Or. en

Изменение 69
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 2 — алинея 1 — тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, 
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет;

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи,
закрилата на правата на 
малцинствата и уязвимите групи, на
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет, както и 
насърчаването на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 70
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 2 — алинея 1 — тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, 
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет;

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, 
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет, както и 
качеството на гражданския и 
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социалния диалог между 
работодателските организации и 
профсъюзите;

Or. en

Изменение 71
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 2 — алинея 1 — тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Напредък в икономическите
реформи; обосноваността и 
ефективността на стратегиите за 
социално и икономическо развитие, 
напредъка към интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, включително 
чрез публични инвестиции, 
подпомагани по линия на ИПП;

– Напредък в социално-
икономическите реформи; 
обосноваността и ефективността на 
стратегиите за социално и 
икономическо развитие, напредъка към 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и създаването на качествено 
образование, обучение и заетост, 
включително чрез публични 
инвестиции, подпомагани по линия на 
ИПП;

Or. en

Изменение 72
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – тире 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сътрудничество с ЕС, и по-
специално с Фронтекс, при борбата с 
нелегалната имиграция в ЕС;

Or. de
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Изменение 73
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стратегическите документи 
определят подходящата комбинация от 
области на политиката съгласно член 3, 
която ще получи финансово 
подпомагане по настоящия регламент, 
за да се отразят нуждите и приоритетите 
в съответствие с целите, посочени в 
член 2, с общата стратегическа рамка за 
ИПП, посочена в член 5, и с 
националните стратегии, когато това е 
уместно.

2. Стратегическите документи 
определят подходящата комбинация от 
области на политиката съгласно член 3, 
която ще получи финансово 
подпомагане по настоящия регламент, 
за да се отразят нуждите и приоритетите 
в съответствие с целите, посочени в 
член 2, с общата стратегическа рамка за 
ИПП, посочена в член 5, и с 
националните стратегии, когато това е 
уместно. Стратегическите 
документи следва да включват 
осъществими, специфични за 
отделните държави цели за всяка 
една от целите на стратегията „ЕС 
2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 74
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането на Съюза в рамките на 
настоящия регламент се осъществява 
чрез програмите и мерките, посочени в 
членове 2 и 3 от Общия регламент за 
изпълнение и в съответствие със 
специалните правила за определяне на 
единни условия за прилагане на 
настоящия регламент, по-конкретно 
по отношение на управленските 
структури и процедури, които 

Подпомагането на Съюза в рамките на 
настоящия регламент се осъществява 
чрез програмите и мерките, посочени в 
членове 2 и 3 от Общия регламент за 
изпълнение. По правило изпълнението 
се осъществява под формата на 
едногодишни или многогодишни 
програми, включващи една или няколко 
страни, въведени в съответствие със 
стратегическите документи съгласно 
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Комисията приема в съответствие с 
членове 10 и 11 от настоящия 
регламент. По правило изпълнението 
се осъществява под формата на 
едногодишни или многогодишни 
програми, включващи една или няколко 
страни, въведени в съответствие със 
стратегическите документи съгласно 
член 6 и които са съставени от 
държавите бенефициери и/или 
Комисията, според случая.

член 6 и които са съставени от 
държавите бенефициери и/или 
Комисията, според случая.

Or. de

Изменение 75
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В надлежно обосновани случаи и с 
оглед да се гарантира 
съгласуваността и ефективността 
на финансирането от Съюза или да се 
насърчи регионалното 
сътрудничество Комисията може да 
реши да разшири обхвата за 
допустимост на програмите и 
мерките, посочени в член 7, за да 
включи страните, териториите и 
регионите, които в противен случай 
не биха се ползвали от правото на 
финансиране по член 1, когато 
програмата или мярката, която ще се 
прилага, е с глобален, регионален или 
трансграничен характер.

заличава се

Or. de

Изменение 76
Franz Obermayr
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Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегиране на правомощия на 
Комисията

заличава се

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 11 относно 
въвеждане на изменения в 
приложението към настоящия 
регламент и допълване на Общия 
регламент за изпълнение със 
специални правила за определяне на 
единни условия за прилагане на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 77
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Упражняване на правомощията, 
делегирани на Комисията

заличава се

(1) Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.
(2) Делегирането на правомощия се 
предоставя на Комисията за периода 
на действие на настоящия 
регламент.
(3) Делегирането на правомощия 
може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
от Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
посоченото в това решение 
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правомощие. То поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
решението по-късна дата. Решението 
за оттегляне не засяга валидността 
на делегираните актове, които вече 
са в сила.
(4) Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията уведомява 
за това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.
(5) Делегиран акт влиза в сила, само 
ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от два месеца след 
получаването на уведомление за него 
или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с два месеца.

Or. de

Изменение 78
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се накърняват разпоредбите 
относно спиране на помощ в 
споразумения за партньорство и 
сътрудничество със страни и региони 
партньори, когато страна 
бенефициентка не спазва принципите 
на демокрацията, правовата държава, 
правата на човека, правата на 
малцинствата и основните свободи или 
ангажиментите, които се съдържат в 

Без да се накърняват разпоредбите 
относно спиране на помощ в 
споразумения за партньорство и 
сътрудничество със страни и региони 
партньори, когато страна 
бенефициентка не спазва принципите 
на демокрацията, правовата държава, 
правата на човека, правата на 
малцинствата и основните свободи или 
ангажиментите, които се съдържат в 
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съответните споразумения, сключени с 
ЕС, или когато напредъкът, свързан със 
спазването на критериите за 
присъединяване, е недостатъчен,
Съюзът приканва страната 
бенефициентка да проведе консултации 
с цел да се намери решение, приемливо 
и за двете страни, с изключение на 
особено неотложни случаи. Когато 
консултациите със страната 
бенефициентка не водят до намиране на 
решение, приемливо и за двете страни, 
или ако консултациите бъдат отказани, 
или в особено неотложни случаи 
Съветът може да предприеме 
подходящи мерки съгласно член 215, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично спиране на помощта на Съюза. 
Европейският парламент бива напълно 
и незабавно информиран за всяко 
решение в това отношение.

съответните споразумения, сключени с 
ЕС, или когато напредъкът, свързан със 
спазването на критериите за 
присъединяване и прозрачността са 
недостатъчни, Съюзът приканва 
страната бенефициентка да проведе 
консултации с цел да се намери 
решение, приемливо и за двете страни, с 
изключение на особено неотложни 
случаи. Когато консултациите със 
страната бенефициентка не водят до 
намиране на решение, приемливо и за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани, или в особено 
неотложни случаи Съветът може да 
предприеме подходящи мерки съгласно 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично спиране на помощта на Съюза. 
Европейският парламент бива напълно 
и незабавно информиран за всяко 
решение в това отношение.

Or. en

Изменение 79
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Референтният размер на 
финансовите средства за прилагане на 
настоящия регламент за периода 2014—
2020 г. е 14 110 100 100 EUR (по текущи 
цени). До 3 % от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициери и държави — членки на 
ЕС.

(1) Референтният размер на 
финансовите средства за прилагане на 
настоящия регламент за периода 2014—
2020 г. е 10 000 000 000 EUR (по текущи 
цени). До 3 % от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициери и държави — членки на 
ЕС.

Or. de
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Изменение 80
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтният размер на финансовите 
средства за прилагане на настоящия 
регламент за периода 2014—2020 г. е 
14 110 100 100 EUR (по текущи цени). 
До 3 % от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициентки и държави — членки
на ЕС.

1. Референтният размер на финансовите 
средства за прилагане на настоящия 
регламент за периода 2014—2020 г. е 
14 110 100 100 EUR (по текущи цени). 
До 3 % от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициентки и държави — членки
на ЕС, а 1,5 % са запазени за 
организации на гражданското 
общество и социалните партньори.

Or. en

Изменение 81
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 14 –параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Според посоченото в член 13, параграф 
2 от Регламента „Еразъм за всички“ с 
цел насърчаване на международното 
измерение на висшето образование за 
действия за мобилност с цел 
образование от държави извън ЕС и в 
тях, както и за сътрудничество и 
политически диалог с 
органи/институции/организации от тези 
държави, ще бъде отпусната 
индикативна сума от 1 812 100 000 EUR 
от различни инструменти за външни 
действия (Инструмент за 
сътрудничество за развитие, Европейски 

Според посоченото в член 13, параграф 
2 от Регламента „Еразъм за всички“ с 
цел насърчаване на международното 
измерение на висшето образование за 
действия за мобилност с цел 
образование от държави извън ЕС и в 
тях, както и за сътрудничество и 
политически диалог с 
органи/институции/организации от тези 
държави, ще бъде отпусната 
индикативна сума от 1 000 000 000 EUR 
от различни инструменти за външни 
действия (Инструмент за 
сътрудничество за развитие, Европейски 
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инструмент за съседство, Инструмент за 
предприсъединителна помощ, 
Инструмент за партньорство и 
Европейския фонд за развитие). По 
отношение на усвояването на тези 
средства ще се прилагат разпоредбите 
на Регламента „Еразъм за всички“.

инструмент за съседство, Инструмент за 
предприсъединителна помощ, 
Инструмент за партньорство и 
Европейския фонд за развитие). По 
отношение на усвояването на тези 
средства ще се прилагат разпоредбите 
на Регламента „Еразъм за всички“.

Or. de

Изменение 82
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Албания заличава се

Or. de

Изменение 83
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Босна и Херцеговина заличава се

Or. de

Изменение 84
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Косово* заличава се

Or. de

Изменение 85
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Съгласно Резолюция № 1244/99 на 
Съвета за сигурност на 
Организацията на обединените нации

заличава се

Or. de


