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Изменение 16
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави и чрез зависещо от 
изпълнението на определени условия 
използване на инструментите за 
подпомагане, ако съответните трети 
държави не демонстрират напредък 
при постигането на целите за 
демократично развитие.

Or. it

Изменение 17
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност, при отделяне на 
специално внимание на защитата на 
правата на уязвими групи като 
малцинствата, и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
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с трети държави.

Or. en

Изменение 18
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) При все че е в интерес на Съюза 
да допринася за демократичното 
развитие на своите съседи, 
развитието на европейската 
политика за съседство зависи до 
голяма степен от готовността на 
засегнатите държави и техните 
народи да споделят същите 
ценности, като тези, на които се 
основава Съюзът.

Or. en

Изменение 19
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) От началото на своето действие 
европейската политика за съседство 
значително укрепи отношенията с 
партньорските държави и донесе 
осезаеми ползи както за Съюза, така и за 
неговите партньори.

(4) От началото на своето действие 
европейската политика за съседство 
значително укрепи отношенията с 
партньорските държави и донесе 
осезаеми ползи както за Съюза, така и за 
неговите партньори. Същевременно, 
имайки предвид социалната и 
политическа криза в Северна Африка 
през 2011 г. и факта, че много от 
засегнатите държави все още не 
могат да излязат от възникналото в 



AM\900410BG.doc 5/25 PE487.961v01-00

BG

резултат от нея състояние на 
нестабилност, е необходимо 
засилването на действията в 
рамките на инструмента за 
съседство, в частност по отношение 
на целите за демократично развитие.

Or. it

Изменение 20
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление, 
заетостта, развитието на човешкия 
капитал, социалната закрила и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 21
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
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ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие, със специален 
акцент върху укрепването на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 22
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Важно е също да се насърчи и 
улесни сътрудничеството за общата 
полза на Съюза и неговите партньори, 
по-специално чрез обединяване на 
вноски от бюджета на Съюза от 
инструменти за вътрешна и външна 
дейност, в частност за трансгранично 
сътрудничество, инфраструктурни 
проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и 
други области на сътрудничество.

(9) Важно е също да се насърчи и 
улесни сътрудничеството за общата 
полза на Съюза и неговите партньори, 
по-специално чрез най-добрата и най-
ефективна координация на 
средствата и чрез обединяване на 
вноски от бюджета на Съюза от 
инструменти за вътрешна и външна 
дейност, в частност за трансгранично 
сътрудничество, инфраструктурни 
проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и 
други области на сътрудничество.

Or. el

Изменение 23
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Важно е също да се насърчи и (9) Важно е също да се насърчи и 
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улесни сътрудничеството за общата 
полза на Съюза и неговите партньори, 
по-специално чрез обединяване на 
вноски от бюджета на Съюза от 
инструменти за вътрешна и външна 
дейност, в частност за трансгранично 
сътрудничество, инфраструктурни 
проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и 
други области на сътрудничество.

улесни, наред с другото с подкрепата 
на агенциите на Съюза, 
сътрудничеството за общата полза на 
Съюза и неговите партньори, по-
специално чрез обединяване на вноски 
от бюджета на Съюза от инструменти за 
вътрешна и външна дейност, в частност 
за трансгранично сътрудничество, 
инфраструктурни проекти от интерес за 
Съюза, които ще преминават през 
съседни държави, и други области на 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 24
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
икономическата и бюджетната ситуация 
на Съюза ограничава наличните ресурси 
за такава подкрепа. Затова Комисията 
трябва да търси възможно най-
ефективния начин за използване на 
наличните ресурси чрез използване на 
финансови инструменти с ефект на 
лоста. Този ефект може да се повиши, 
като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
икономическата и бюджетната ситуация 
на Съюза ограничава наличните ресурси 
за такава подкрепа. Затова Комисията 
трябва да търси възможно най-
ефективния начин за използване на 
наличните ресурси чрез използване на 
финансови инструменти с ефект на 
лоста. Този ефект може да се повиши, 
като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти. Тя следва 
също така ясно да определи 
приоритетите на европейската 
политика за съседство, определяйки 
по този начин критерии за оценка на 
постигнатото.

Or. en
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Изменение 25
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
икономическата и бюджетната ситуация 
на Съюза ограничава наличните ресурси 
за такава подкрепа. Затова Комисията 
трябва да търси възможно най-
ефективния начин за използване на 
наличните ресурси чрез използване на 
финансови инструменти с ефект на 
лоста. Този ефект може да се повиши, 
като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
икономическата и бюджетната ситуация 
на Съюза ограничава наличните ресурси 
за такава подкрепа. Затова Комисията 
трябва да търси възможно най-
ефективния и прозрачен начин за 
използване на наличните ресурси чрез 
използване на финансови инструменти с 
ефект на лоста. Този ефект може да се 
повиши, като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

Or. el

Изменение 26
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Равенството между половете и
антидискриминацията следва да бъде
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

(21) Равенството между половете, 
антидискриминацията, правата на 
работниците и социалната закрила 
следва да бъдат хоризонтална цел във 
всички действия, предприети по силата 
на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 27
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Защитата на правата на 
уязвимите групи и социалното 
включване също трябва да бъдат 
приоритет.

Or. en

Изменение 28
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд, както и ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите стандарти за 
труд и многостранните споразумения за 
околната среда.

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд, както и ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите стандарти за 
труд и многостранните споразумения за 
околната среда. За целта 
партньорските държави се 
призовават настоятелно да 
ратифицират всички трудови 
конвенции на Международната 
организация на труда и да приведат 
националното законодателство в 
съответствие с тези конвенции.

Or. en

Изменение 29
Konstantinos Poupakis
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд, както и ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите стандарти за 
труд и многостранните споразумения за 
околната среда.

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд и социален диалог, както и 
ратифицирането и ефективното 
прилагане на международно признатите 
стандарти за труд и многостранните 
споразумения за околната среда.

Or. el

Изменение 30
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Съюзът следва да подпомага 
партньорските държави в усилията 
им да създават заетост и да 
подобряват пригодността за 
заетост, да се справят с проблемите 
на пазара на труда и да развиват 
социални политики.

Or. en

Изменение 31
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Съюзът следва да подпомага 
партньорските държави при 
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установяването на по-силни закони в 
трудовата област, за да бъдат 
предпазени децата от неправомерни 
условия на труд, както и при 
предприемането на незабавни 
действия за премахването на 
незаконния детски труд.

Or. en

Изменение 32
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Целите на настоящия 
регламент следва да включват 
укрепването на гражданското 
общество и диалога със социалните 
партньори, както и подпомагането 
на необходимите структурни 
икономически, социални и 
териториални подобрения в 
областта на сближаването и 
образованието в партньорските 
държави.

Or. en

Изменение 33
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 

а) гарантиране на спазването на 
правата на човека и основните свободи, 
принципите на правовата държава, 
принципите на равенство, на 
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устойчива демокрация, насърчаване на
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

установяване на широка и устойчива 
демокрация, на доброто управление и  
на развитие на процъфтяващо 
гражданско общество, което включва 
социалните партньори;

Or. it

Изменение 34
Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

а) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и прозрачните 
процедури и развитие на процъфтяващо 
гражданско общество, което включва 
социалните партньори;

Or. el

Изменение 35
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаването на правата на човека и
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равнопоставеност, създаването на силна 
и устойчива демокрация, насърчаването 
на доброто управление и развитието на 
преуспяващо гражданското общество, 
което включва социалните партньори;

а) насърчаването на правата на човека, 
основните свободи, принципите на 
правовата държава и принципите на 
социална справедливост и 
равнопоставеност, създаването на силна 
и устойчива демокрация, насърчаването 
на доброто управление и развитието на 
преуспяващо гражданското общество, 
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което включва социалните партньори;

Or. fi

Изменение 36
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) защита на правата на уязвими 
групи като малцинствата;

Or. en

Изменение 37
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки. 
Задължително е обаче 
икономическата интеграция да не 
води след себе си нечестна 
конкуренция на вътрешния пазар;

Or. it
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Изменение 38
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки и 
развиването на умения;

Or. en

Изменение 39
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигането на постепенна 
интеграция на вътрешния пазар на ЕС и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

б) постигането на постепенна 
интеграция на вътрешния пазар на ЕС и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
социални инвестиции, сближаване на 
законодателството и сближаване на 
нормативните уредби със стандартите 
на Съюза и други приложими 
международни стандарти, свързани с 
институционалното изграждане и 
инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

Or. fi
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Изменение 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора, и в 
частност контролирана кръгова 
мобилност, като се насърчава 
постигането на съответствие между 
търсенето от страна на 
работодателите на умения и 
възможности за работни места с 
наличните умения на разположение в 
даден регион, като се спазват 
принципът на равно третиране, 
насърчаването на контактите между 
хората и активното стимулиране на 
възможностите за завръщащите се 
мигранти да намерят работа и да 
извършват дейност като 
самостоятелно заети лица;

Or. en

Изменение 41
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората, включително инициативи за 
обмен на студенти и професионално 
обучение, ползващи се със 
съответното финансиране;
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Or. en

Изменение 42
Jelko Kacin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората, наред другото чрез 
либерализиране на визовия режим и 
чрез насърчаването на обмена на 
студенти и стажанти;

Or. en

Изменение 43
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия в 
съответствие със закона за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

Or. it

Изменение 44
Marije Cornelissen

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

ва) насърчаването на устойчивото 
създаване на работни места, на 
подобряването на качеството им и на 
защитата на правата на 
работниците;

Or. en

Изменение 45
Jutta Steinruck

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

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия; насърчаване на 
активното включване и социалното 
сближаване за най-уязвимите 
граждани и за най-застрашените от 
бедност и/или от социално 
изключване чрез укрепване на 
капацитета на гражданското 
общество и на социалните 
партньори;

Or. en

Изменение 46
Marije Cornelissen

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

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността и на социалното изключване 
като се обръща специално внимание 
на уязвимите групи, включително чрез 
развитието на частния сектор; 
насърчаване на вътрешното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

Or. en

Изменение 47
Konstantinos Poupakis

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

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване и 
превенция на бедността и 
безработицата, включително чрез 
развитието на частния сектор за 
създаването на достойна и устойчива 
заетост; насърчаване на вътрешното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

Or. el

Изменение 48
Jelko Kacin
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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 културната, 
етническата и религиозната 
осведоменост и толерантност, 
изграждането на доверие и други мерки, 
способстващи за сигурността и 
предотвратяването и уреждането на 
конфликти;

Or. en

Изменение 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) гарантиране на икономическата 
конкурентоспособност на 
Европейския съюз и неговите 
партньорски държави чрез включване 
на проекти и процедури, които най-
добре прилягат на МСП, като по този 
начин те се подпомагат по-добре да се 
впишат във вътрешния пазар на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) координиране на помощта на ЕС 
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за МСП и насърчаване на създаването 
на предприятия между МСП от 
партньорски държави и от Съюза; 
насърчаване на развитието на 
проекти и инвестиции на МСП в 
партньорски държави, 
освобождавайки по този начин 
необходимите за насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
средства.

Or. fr

Изменение 51
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади, 
включително доклади от агенциите 
на Съюза,  за изпълнението на 
политиката, а за параграф 2, букви а), г) 
и д) — съответните показатели, 
определени от международни 
организации и други съответни органи; 
за параграф 2, букви б), в) и г) —
приемането на регулаторната рамка на 
ЕС от партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост и развитието на човешкия 
капитал, както и задължението на 
социалните партньори и на 
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гражданското общество да участват 
в социален диалог и тяхното право с 
тях да бъдат провеждани 
консултации преди въвеждането на 
законодателство и политики.

Or. en

Изменение 52
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, свобода на 
медиите, независимост на съдебната 
система, спазвано на правата на 
човека и на правата на 
малцинствата, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

Or. en
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Изменение 53
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, нивата на заетост, 
качеството на заетост, равнищата 
на бедност и разпределението на 
приходите.
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Изменение 54
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
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изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително броят на 
преминаващи професионално обучение 
и нивата на заетост.
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Изменение 55
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране и другите съществуващи 
или бъдещи споразумения, които 
установяват взаимоотношения с 
партньорските държави, съответните 
съобщения, заключения на Съвета и 
резолюции на Европейския парламент, 
както и съответните заключения от 
срещи на ниво министри с 
партньорските държави представляват 
общата рамка на политиката за 
програмиране и изпълнение на 
подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент.

1. Споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране и другите съществуващи 
или бъдещи споразумения, които 
установяват взаимоотношения с 
партньорските държави, съответните 
съобщения, заключения на Съвета и 
резолюции на Европейския парламент, 
както и съответните заключения от 
срещи на ниво министри с 
партньорските държави представляват 
общата рамка на политиката за 
програмиране и изпълнение на 
подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент, който активно е 
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свързан със съществуващите 
вътрешни инструменти и политики 
на Съюза по отношение на 
инфраструктурата, енергетиката, 
транспорта, ИКТ, заетостта и 
социалната политика, миграцията, 
образованието, културата, научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Изменение 56
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека, 
основните свободи и социалната 
справедливост, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.
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