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Изменение 11
Maria Eleni Koppa

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 
превишава 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
присъединяване, договорени на 
Европейския съвет в Копенхаген през 
юни 1993 г. и при условие че 
присъединяването не превишава 
капацитета на Съюза за приемане на 
новия член. Тези критерии са свързани 
със стабилността на институциите, 
гарантиращи демокрацията, правовата 
държава, доброто управление,
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, най-основно, на 
задълженията по Договорите.

Or. el

Изменение 12
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

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 демократичните права 
и на правата на човека, борбата с 
бедността и зачитането и закрилата на 
малцинствата, развитието на 
икономиката, което трябва да бъде 
достатъчно, за да понесе конкурентния 
натиск на вътрешния пазар, по-
специално когато става въпрос за 
поддържането и подобряването на 
равнищата на заплащане и правата 
на работниците и профсъюзите, 
обществените услуги, включително 
здравеопазването, образованието и 
пенсиите, защитата на околната 
среда и способността за поемане както 
на правата, така и на задълженията по 
Договорите.

Or. en

Изменение 13
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на присъединяване се 
основава на обективни критерии и на 
прилагането на принципа на равно 
третиране на всички държави, подали 
молба за членство. Напредъкът към 
присъединяване зависи от способността 
на държавата, поискала да членува в 
Съюза, да предприеме необходимите 
реформи за хармонизиране на своята 
политическа, институционална, 
законодателна, административна и 

(5) Процесът на присъединяване се 
основава на обективни критерии и на 
прилагането на принципа на равно 
третиране на всички държави, подали 
молба за членство. Напредъкът към 
присъединяване зависи от способността 
на държавата, поискала да членува в 
Съюза, да предприеме необходимите 
реформи за хармонизиране на своята 
политическа, институционална, 
законодателна, административна и 
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икономическа система с правилата, 
стандартите, политиките и практиките в 
Съюза.

икономическа система с принципите,
правилата, стандартите, политиките и 
практиките в Съюза.

Or. el

Изменение 14
Maria Eleni Koppa

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 за 
Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, 
както и Косово, които се разглеждат 
като потенциални кандидатки.

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

Or. el

Изменение 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 пълното
привеждане в съответствие с критериите 
от Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

Or. el

Изменение 16
Paul Murphy

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 

(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 
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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
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.

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 подсилят 
демократичната реформа и 
отчетността на съдебната власт и 
публичната администрация, да
насърчават и зачитат основните и 
демократичните права, правата на 
човека и работниците и да насърчават
и интегрират принципа за
равенството между половете, 
ефективното прилагане на 
принципите на недискриминацията 
въз основа на пол, етнически 
произход, религия или вярвания, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация; да увеличават правата 
на детето и да се борят с насилието 
и тормоза над жените, децата, 
малцинствата и други уязвими лица.
То следва да стимулира също така 
тяхното икономическо и социално 
развитие, което лежи в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; то следва в
частност да увеличава подкрепата си 
за борбата срещу социалното 
изключване и бедността 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
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Изменение 17
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Необходимо е да бъдат включени 
все повече неправителствени 
организации в проектирането и 
изпълнението на финансирани по 
ИПП проекти, за да се гарантира, че 
помощта по ИПП отразява 
действителните потребности и 
очаквания, да се повиши имиджът на 
ИПП и да се насърчи развитието на 
жизнено гражданско общество в 
страните бенефициери;

Or. el

Изменение 18
Paul Murphy

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 
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 

(13) В интерес на Европейския съюз е 
оказването на подкрепа за държавите 
бенефициери, ако те желаят това, 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 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 
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изложен в споменатия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигане на тази цел.

пропорционалност, така както е 
изложен в споменатия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 19
Paul Murphy

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По отношение на тези делегирани 
актове е от особено значение Комисията 
да провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на равнище експерти. По 
време на изготвянето и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва
да гарантира освен това едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

(16) По отношение на тези делегирани 
актове е от особено значение Комисията 
да провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на равнище експерти. По 
време на изготвянето и съставянето на 
делегираните актове Комисията трябва
да гарантира освен това едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин с оглед тези 
институции да бъдат в положение да 
упражняват пълните си правомощия, 
включително тяхното право да 
наложат вето върху делегиран акт 
или да оттеглят делегирането;

Or. en

Изменение 20
Paul Murphy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) укрепване на демократичните 
институции и правовата държава, 

i) укрепване на демократичните 
институции и правовата държава, 
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включително нейното изграждане; включително нейното изграждане;
включване на профсъюзи и други 
организации на гражданското 
общество, местни и регионални 
органи в подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката;

Or. en

Изменение 21
Maria Eleni Koppa

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, насърчаването на 
равенството между половете и 
свободата на религията, 
недискриминацията и свободата на 
печата, медиите и интернет и
насърчаване на добросъседските 
отношения;

Or. el

Изменение 22
Paul Murphy

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 

ii) популяризиране и защита на
демократичните права, правата на 
човека и на работниците и основните 
свободи, по-добро спазване на правата 
на малцинствата, включително 
правото на самоопределение,
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печата и насърчаване на 
добросъседските отношения;

насърчаването и интегрирането на
принципа за равенството между 
половете, ефективното прилагане на 
принципите на недискриминацията въз 
основа на пол, етнически произход, 
религия или вярвания, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация, 
включително равенството между 
жените и мъжете и правата на 
всички хора, включително на лицата 
с увреждания и на възрастните хора, 
за да се гарантира защита на 
данните, да се увеличават правата на 
детето и за да се води борба срещу 
насилието и тормоза над жените, 
децата, малцинствата и други 
уязвими лица; популяризиране и 
защита на свободата на печата и 
насърчаване на добросъседските 
отношения;

Or. en

Изменение 23
Maria Eleni Koppa

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
започване и засилване на социалния 
диалог;

Or. el

Изменение 24
Maria Eleni Koppa

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

i) достигане на стандартите на Съюза по 
отношение на икономиката и 
икономическото управление;

i) достигане на стандартите на Съюза по 
отношение на икономиката и 
икономическото управление и борбата 
с корупцията и измамите; вземане 
под внимание и на потребностите и 
предизвикателствата, създадени от 
световната икономическа криза;

Or. el

Изменение 25
Franziska Keller

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 и фискални 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;

Or. en

Изменение 26
Paul Murphy

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) демократизиране на икономиката, 
съчетано със значително увеличаване 
на социалните и екологичните цели;
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Or. en

Изменение 27
Franziska Keller

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, 
достоен труд и изграждане на човешки 
капитал;

Or. en

Изменение 28
Maria Eleni Koppa

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) борба с безработицата,
стимулиране на трудовата заетост и 
изграждане на човешки капитал;

Or. el

Изменение 29
Paul Murphy

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) създаване на работни места и 
публични инвестиции в 
образованието;

Or. en
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Изменение 30
Paul Murphy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка 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; пълно 
зачитане на правата на 
профсъюзите;

Or. en

Изменение 31
Maria Eleni Koppa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) изграждане на физически капитал, 
подобряване на връзките с мрежите на 
Съюза и регионалните мрежи.

v) опазване на природните ресурси, 
устойчиво управление на 
редкоземните метали, изграждане на 
физически капитал, ядрена 
безопасност, подобряване на връзките с 
мрежите на Съюза и регионалните 
мрежи.

Or. el

Изменение 32
Paul Murphy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – тире 2
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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 демократичните 
икономически 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;

Or. en

Изменение 33
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на трудовата заетост, 
социалните политики и човешките 
ресурси;

в) борба с безработицата, по-
специално с младежката
безработица; развитие на трудовата 
заетост, социалните политики и 
човешките ресурси;

Or. el


