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КРАТКА ОБОСНОВКА

Тъй като е налице общ интерес за по-широка демократична, стабилна, просперираща и 
мирна зона около Европа, европейската политика за съседство (ЕПС) е от съществено 
значение за стабилността на съседните държави на ЕС и допринася за сигурността и 
напредъка на всички. Европейският инструмент за съседство (ЕИС), като средство за 
прилагане на политиката на ЕС към неговите съседи, следва да разчита на основни 
ценности като демокрация и върховенство на закона, но в същото време трябва да 
осигури средствата за постигане на специфични цели като създаване на заетост и 
осигуряване на социална закрила, които обещават възлагането на отговорности и 
приобщаващ растеж на тези държави в бъдеще.  ЕС, световно известен със своя 
социален модел, притежава уникален опит, който да сподели и предложи.

EИС трябва да бъде моделиран отново и да определя условия – по по-ефективен начин, 
отколкото предходния инструмент, за разпределянето на средствата си за адекватно и 
гъвкаво справяне с развитието и историческите предизвикателства в партньорските 
държави. Ако принципът на обвързаност с условия и принципът „повече усилия за 
повече помощ“ трябва да се прилагат, напредъкът по социалните въпроси, които 
отразяват достойнството и съществения напредък на обществата, следва да бъде с 
приоритет.

Вследствие на това, към настоящия регламент са предложени редица изменения, 
определящи социалните цели като предпоставка за финансова помощ, за да се отрази 
духът и буквата на Договора от Лисабон и по-специално неговата прочута социална 
клауза (член 9 от ДФЕС, който гласи: „При определянето и осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на 
висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата 
срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото здраве“).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по външни 
работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 

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

равнопоставеност, основните социални 
права и принципите на правовата 
държава, на които той се основава, чрез 
диалог и сътрудничество с трети 
държави.

Or. en

Изменение 2

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, социалната закрила и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 3

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

(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 
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проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и 
други области на сътрудничество.

проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави,
механизми за насърчаване и 
наблюдение на заетостта и други 
области на сътрудничество.

Or. en

Изменение 4

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 и социалната 
справедливост следва да бъдат
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Съюзът следва да подкрепя 
партньорските държави в усилията 
им за създаване на заетост, справяне с 
въпроси, свързани с пазара на труда, и 
разработване на социални политики.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Сътрудничество в областта на 
контролирана кръгова мобилност, 
гарантираща справедлива миграция, и 
борбата срещу трафика и 
експлоатирането на хора са от 
съществено значение както за Съюза, 
така и за неговите партньори. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) Укрепването на гражданското 
общество и диалогът със социалните 
партньори, както и подкрепата за 
необходимите структурни, 
икономически, социални и 
образователни подобрения в 
партньорските държави следва да 
бъдат сред целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 8

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 

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
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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;

правовата държава, принципите на 
равенство, социалната справедливост,
установяване на широка и устойчива 
демокрация, свобода на медиите, 
насърчаване на доброто управление,
развитие на процъфтяващо гражданско 
общество, което включва социалните 
партньори, и засилването на 
социалния диалог;

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) насочване към създаване на 
достойни работни места, социална 
закрила, подходящо подобряване на 
трудовите политики, включително 
програми за образование и обучение, и 
закрилата на правата на 
работещите, както и справяне със 
злоупотребите на пазара на труда и 
прилагането на стандартите на 
МОТ;

Or. en

Изменение 10

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 

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза със 
специална подкрепа за малките и 
средните предприятия и засилено 
секторно и междусекторно 
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сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

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;

Or. en

Изменение 11

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, по-
специално контролирана кръгова 
мобилност, позволяваща 
предоставяне на опит, където това е 
необходимо, като същевременно се 
избягва потенциално изтичане на 
мозъци и се гарантира принципът на 
равно третиране, насърчаване на 
контактите между хората и постигане 
на съответствие между търсенето 
от страна на работодателите на 
умения и възможности за работа и 
уменията, налични в определен район;

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
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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;

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

Or. en

Изменение 13

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, контрол на незаконната 
миграция, за да не бъдат мигрантите 
изложени на рискове, наред с другото, 
и от незаконно поведение и лоши 
условия на живот и други мерки, 
способстващи за сигурността и 
предотвратяването и уреждането на 
конфликти;

Or. en

Изменение 14

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 

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), аа), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
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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.

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, регулаторна рамка за 
въпросите на социалната закрила,
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 задължението, съгласно 
което на социалните партньори и на 
гражданското общество трябва да 
бъде позволено да участват в 
социалния диалог и да бъдат 
консултирани преди 
законодателството да бъде въведено.

Or. en

Изменение 15

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 

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 
социалните права, както и основните 
свободи, Съюзът поканва съответната 
държава за провеждането на 
консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
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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.

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.

Or. en


