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Изменение 36
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Подготвителни действия като 
диалози между икономически 
партньори от частния или публичния 
сектор и научен обмен следва да
укрепят и да задълбочат 
сътрудничеството в области извън 
обхвата на Инструмента за 
сътрудничество за развитие с Индия и 
Китай и с групата държави със среден 
доход в Азия и Латинска Америка.

Or. en

Изменение 37
Franziska Keller

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

международен ред, преследване на 
общи глобални обществени блага, 
насърчаване на основните ценности на 
Съюза и увеличаване на познанията за 
Съюза в тези държави.

Or. en

Изменение 38
Franziska Keller

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 39
Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По специално, борбата с 
изменението на климата се приема за 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, а също и 
за област, където са необходими 
неотложни международни действия. В 
съответствие с намерението, заявено в 

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

съобщението на Комисията „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020““, за 
увеличаване на дела от бюджета на 
Съюза, свързан с климата, до най-малко 
20%, настоящият регламент следва да 
допринесе за тази цел. Той следва също 
да спомогне за включване на 
задълженията по отношение на 
околната среда и климата в 
правилата, уреждащи организацията 
на международната търговия.

Or. fr

Изменение 40
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 41
Franziska Keller

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42
Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 43
Helmut Scholz

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

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

а) подпомагане на стратегиите за 
партньорство на Съюза за двустранно, 
регионално и междурегионално 
сътрудничество, насърчаване на диалога 
относно политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
намаляването на социалното 
неравенство, изменението на климата и 
околната среда.

Or. en

Изменение 44
Gianluca Susta

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020“ 
с цел да се укрепи допълнителната 
взаимовръзка между вътрешните и 
външните политики на Съюза — по-
специално в областта на иновациите, 
научните изследвания и 
конкурентоспособността —
посредством подпомагане на 
стратегиите за партньорство на Съюза 
за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество, 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
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на ключовите партньорски държави; срещу предизвикателствата в световен 
план, като енергийната сигурност, 
изменението на климата и околната 
среда. Тази цел се измерва чрез 
възприемането на политиките и целите 
на стратегията „Европа 2020“ от страна 
на ключовите партньорски държави;

Or. it

Изменение 45
Gianluca Susta

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) подобряване на достъпа до пазарите 
на трети държави, стимулиране на 
търговията, премахване на пречките 
пред търговията и инвестициите и 
същевременно предприемане на мерки 
срещу неоправданите 
протекционистки мерки и 
регулаторни пречки, включително 
чрез насърчаване на международните 
стандарти, подобряване на 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост и 
създаване на стабилна среда за 
инвестициите и възможностите за 
осъществяване на търговска дейност
за европейските предприятия — по-
специално малките и средните 
предприятия (МСП) — на световната 
сцена посредством икономически 
партньорства, търговско и регулаторно 
сътрудничество, както и програми за 
подпомагане и инструменти за 
насърчаване на 
интернационализацията на МСП;   
тази цел се измерва чрез дела на Съюза 
във външната търговия с ключовите 
партньорски държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
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към всички партньорски държави, към 
които са специално насочени 
дейностите, програмите и мерките по 
настоящия регламент;

Or. it

Изменение 46
Franziska Keller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на високи социални и 
екологични стандарти за справедлива 
и равноправна търговия и 
инвестиционни отношения 
посредством икономически 
партньорства и търговско и 
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва, наред с другото, чрез дела 
на Съюза във външната търговия с 
ключовите партньорски държави, чрез 
баланса на търговските и 
инвестиционните потоци с
партньорските държави, както и чрез 
прилагането на мерки за 
окачествяване на търговията, към 
които са специално насочени 
дейностите, програмите и мерките по 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 47
Helmut Scholz

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

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

б) развитие на търговията, инвестициите 
и сътрудничеството както за 
публичните, така и за частните
предприятия, посредством 
икономически партньорства, обучение и
регулаторно сътрудничество. Тази цел 
се измерва чрез увеличаване на обмена 
с партньорските държави и чрез 
търговските и инвестиционните потоци 
от и към партньорските държави, към 
които са специално насочени 
дейностите, програмите и мерките по 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 48
Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При прилагането на настоящия 
регламент Съюзът има за цел да 
гарантира съгласуваност и 
последователност с другите области на 
своята външна дейност, по-специално 
Инструмента за сътрудничество за 
развитие за развиващите се държави, 
основавайки се на принципа на Съюза 
на съгласуваност на политиките в 
областта на развитието, заложен в 
член 208 от ДФЕС, както и с другите 
съответни политики на Съюза при 
формулирането на политиката, 
стратегическото планиране и 
програмиране, както и на мерките за 
изпълнение.
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Or. en

Изменение 49
Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 50
Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както е посочено в член 13, параграф 2 
от регламента за „Еразъм за всички“, за 
да се насърчи международното 
измерение на висшето образование, ще 
бъде заделена индикативна сума от 1 
812 100 000 EUR от различните външни 
инструменти (Инструмента за 
сътрудничество за развитие, 
Европейския инструмент за съседство, 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ, Инструмента за партньорство и 
Европейския фонд за развитие), за 

Както е посочено в член 13, параграф 2 
от регламента за „Еразъм за всички“, за 
да се насърчи международното 
измерение на висшето образование, ще 
бъде заделена индикативна сума от 1 
812 100 000 EUR от различните външни 
инструменти (Инструмента за 
сътрудничество за развитие, 
Европейския инструмент за съседство, 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ, Инструмента за партньорство и 
Европейския фонд за развитие), за 
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действия за мобилност с цел учене към 
държави, извън ЕС, или от тези 
държави, както и за сътрудничеството и 
диалога относно политиките с 
органи/институции/организации от тези 
държави. По отношение на 
използването на тези средства ще се 
прилагат разпоредбите на регламента за 
„Еразъм за всички“.

действия за мобилност с цел учене към 
държави, извън ЕС, или от тези 
държави, както и за сътрудничеството и 
диалога относно политиките с 
органи/институции/организации на
местно, регионално и национално 
равнище от тези държави. По 
отношение на използването на тези 
средства ще се прилагат разпоредбите 
на регламента за „Еразъм за всички“.

Or. fr

Изменение 51
Gianluca Susta

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улесняване (и подпомагане) на 
търговските отношения и процесите на 
търговска интеграция, включително юг–
юг, подпомагане на инвестиционните 
потоци и икономическите партньорства 
в Съюза, включително насоченост към 
малките и средните предприятия;

в) улесняване (и подпомагане) на 
икономическите и търговските 
отношения и процесите на търговска 
интеграция, включително юг–юг, 
консолидиране на търговските 
отношения с макрорайоните с
бързоразвиваща се икономика, които 
са от стратегическо значение за 
Съюза, и подпомагане на 
инвестиционните потоци и 
икономическите партньорства в Съюза, 
включително насоченост към малките и 
средните предприятия; мерки и 
инструменти за подпомагане на 
интернационализацията на МСП 
(включително програми за обучение и 
повишаване на информираността и 
информационни бюра за пазарите в 
трети държави); подобряване на 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост, 
активизиране на диалога в областта 
на регулирането и улесняване на 
достъпа до пазарите в трети 
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държави;

Or. it

Изменение 52
Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на диалога относно 
политиките и секторните диалози с 
участници от политическата, 
икономическата, регулаторната, 
екологичната, социалната, 
изследователската и културната сфера и 
неправителствени организации от 
Съюза и извън него;

г) насърчаване на диалога относно 
политиките и секторните диалози с 
участници от политическата, 
икономическата, регулаторната, 
екологичната, социалната, 
изследователската и културната сфера и 
неправителствени организации от 
Съюза и извън него, както и с органи 
на регионално и местно равнище и 
техните сдружения;

Or. fr

Изменение 53
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
заетостта и социалната политика, 
устойчивото развитие, включително 

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
заетостта и социалната политика, 
устойчивото развитие, включително 
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насърчаването на достойния труд, и 
корпоративната социална отговорност, 
търговията и сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
данъчното облагане, финансовите, 
статистическите и всички други 
въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
Съюза и трети държави;

насърчаването на достойния труд, и 
корпоративната социална отговорност, 
търговията и сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
правата върху интелектуалната 
собственост, защитата на личните 
данни, данъчното облагане, 
финансовите, статистическите и всички 
други въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
Съюза и трети държави;

Or. es

Изменение 54
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
заетостта и социалната политика, 
устойчивото развитие, включително 
насърчаването на достойния труд, и
корпоративната социална отговорност, 
търговията и сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
данъчното облагане, финансовите, 
статистическите и всички други 

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
заетостта и социалната политика, 
устойчивото развитие, включително 
насърчаването на достойния труд, 
намаляването на социалното 
неравенство, корпоративната социална 
отговорност, търговията и 
сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
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въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
Съюза и трети държави;

данъчното облагане, финансовите, 
статистическите и всички други 
въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
Съюза и трети държави;

Or. en

Изменение 55
Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
заетостта и социалната политика, 
устойчивото развитие, включително 
насърчаването на достойния труд, и 
корпоративната социална отговорност, 
търговията и сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
данъчното облагане, финансовите, 
статистическите и всички други 
въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
Съюза и трети държави;

е) насърчаване на инициативите и 
дейностите от интерес за Съюза или от 
взаимен интерес в области, като 
изменението на климата, въпроси на 
околната среда, включително 
биологичното разнообразие, 
ефективното използване на ресурсите, 
суровините, енергетиката, транспорта, 
науката, изследванията и иновациите, 
укрепването на органите на 
регионално и местно равнище и 
гражданското общество, заетостта и 
социалната политика, устойчивото 
развитие, включително насърчаването 
на достойния труд, и корпоративната 
социална отговорност, търговията и 
сътрудничеството север-юг и юг–юг, 
образованието, професионалното 
обучение, културата, туризма, 
развитието на местно равнище, 
информационните и комуникационните 
технологии, здравеопазването, 
правосъдието, митническите въпроси, 
данъчното облагане, финансовите, 
статистическите и всички други 
въпроси, които се отнасят до 
конкретните интереси на Съюза или 
представляват взаимен интерес за 
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Съюза и трети държави;

Or. fr

Изменение 56
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) повишаване на осведомеността и 
разбирането за Съюза, както и на 
неговата видимост в трети държави.

ж) повишаване на осведомеността и 
разбирането за Съюза и разширяване на 
възможностите за изграждане на 
тесни връзки с трети държави с оглед 
на постигането на някои от 
основните цели на Съюза (в областта 
на околната среда, културното 
многообразие, борбата срещу 
изпирането на пари).

Or. en

Изменение 57
Gianluca Susta

Предложение за регламент
Приложение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1 a
ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ПЕРИОДА 2014—2020 г.
Разпределението на общата 
референтна стойност на 
финансовите средства ( 1 131 000 000 
EUR) за отделните цели е, както 
следва:
цел № 1 (изпълнение на 
международното измерение на 



AM\903553BG.doc 17/18 PE489.708v01-00

BG

стратегията „Европа 2020“): 43 %;
цел № 2 (улесняване на достъпа до 
пазара и развитие на възможностите 
за европейските дружества в 
областта на търговията, 
инвестициите и извършването на 
стопанска дейност ): 30 %;
цел № 3 (подобряване на общото 
разбиране и видимост на Съюза и 
неговата роля на световната сцена): 
18 %; както и
неразпределен резерв (да се разпредели 
сред трите цели според 
потребностите): 5 %.

Or. it

Изменение 58
Franziska Keller

Предложение за регламент
Приложение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1 а
ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ПЕРИОДА 2014—2020 г.
Разпределението на общата 
референтна стойност на 
финансовите средства ( 1 131 000 000 
EUR) за отделните цели е, както 
следва:
цел № 1 (изпълнение на 
международното измерение на 
стратегията „Европа 2020“): 53 %;
цел № 2: (насърчаване на високи 
социални и екологични стандарти за 
справедлива и равноправна търговия и 
инвестиционни отношения): 20 %;
цел № 3 (подобряване на общото 
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разбиране и видимост на Съюза и 
неговата роля на световната сцена): 
18 %; както и
неразпределен резерв (да се разпредели 
сред трите цели според 
потребностите): 5 %.

Or. en


