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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската политика за съседство (ЕПС) има за цел установяване на пространство на 
просперитет и добросъседство по границите на ЕС. В рамките на ЕПС Европейският 
съюз предоставя на своите съседи привилегировано партньорство, изградено на 
взаимна ангажираност за зачитане на ценности и принципи, като демокрацията и 
правата на човека, принципите на правовата държава, доброто управление, принципите 
на пазарна икономика и устойчивото развитие. Също така се предвижда политическо 
асоцииране и по-задълбочена икономическа интеграция, по-голяма мобилност и 
подобряване на контактите между хората. 

ЕПС беше разработена през 2004 г. и обхваща 16 партньори на изток и на юг от ЕС, а 
именно Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, 
Ливан, Либия, Република Молдова, Мароко, окупираните палестински територии, 
Сирия, Тунис и Украйна. ЕПС се финансира по линия на Европейският инструмент за 
съседство и партньорство (ЕИСП), който обхваща 16-те държави, включени в ЕПС, и 
Русия. 

Промените в отношенията на ЕС с неговите съседни държави и развитието на 
положението в съседните държави, особено след „Арабската пролет“, накараха ЕС да 
определи наново своята стратегическа политическа рамка за връзки със съседните 
държави. В този нов подход се предвижда по-голяма подкрепа за партньори, които са 
поели ангажимент за изграждането на демократични общества и за осъществяването на 
реформи, в съответствие с принципите „повече за повече“ и „взаимна отчетност“.

Европейският инструмент за съседство и партньорство успешно съпътства ЕПС. 
Въпреки това той трябва да отрази новите реалности и да се структурира по начин, 
който да засили прилагането на принципите, залегнали в новата политика за съседство, 
като например принципа „повече за повече“.

Подход „повече за повече“

Помощта, предвидена за всяка партньорска държава, следва да се определя по форма и 
количество в зависимост от ангажимента и от напредъка на партньорската държава в 
процеса на демократични реформи, както и в структурни реформи, които да гарантират 
зачитането и спазването на основните принципи на една пазарна икономика. 

Диференциация

Използваните от Инструмента средства са диференцирани по форма и размер в 
съответствие с икономическата ситуация и потребностите на всяка от съседните 
държави и от ангажимента за реформи на партньорската държава и нейния напредък в 
провеждането на тези реформи съгласно принципа „повече за повече“. 

Опростяване и по-голяма ефикасност
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Докладчикът подкрепя предложенията на Комисията за по-опростени и гъвкави 
процедури. Опростява се нормативната уредба, подобрява се достъпът до помощ от ЕС 
за регионите, партньорските държави, организациите на гражданското общество, МСП 
и др., улеснява се и се съкращава процесът на програмиране и се ускорява приемането 
на мерки за изпълнение и предоставянето на помощта от ЕС. 

Конкретни цели на подкрепата от Съюза

Обхватът на приложение на Инструмента е приложението на споразуменията за 
партньорство и сътрудничество, споразуменията за асоцииране, споразуменията за 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия и други относими споразумения, 
насърчаването на добро управление и справедливо социално и икономическо развитие.

Необходимо е да се рационализира списъкът с конкретните тематични цели, за да се 
отразят по-добре съществените цели и насочеността на ЕПС. В този смисъл 
докладчикът споделя подхода на Комисията и предлага ключови цели за установяване 
на пространство на просперитет и добросъседство по границите на ЕС. 

Докладчикът предлага EИСП да насърчава принципите на пазарна икономика, 
отварянето на пазарите за стоки и услуги, сътрудничеството между предприятията,
развитието на частния сектор, особено посредством подкрепа за МСП и за 
предприемачеството, правната сигурност за инвестициите на двете страни, 
пригодността за заетост на работниците, борбата с корупцията, данъчните измами и 
изпирането на пари, междусистемните връзки между енергетиката и транспорта, както 
и укрепването на мрежите за социална защита. 

Преустановяване

Съюзът трябва да бъде последователен и взискателен в подхода си спрямо съседните 
държави и техните ангажименти за създаване на пространство на просперитет и 
демокрация. Докладчикът предлага тежките и повторни нарушения на 
законодателството на СТО или на търговските споразумения с ЕС да се считат за 
достатъчно основание за цялостното или частично преустановяване на помощта от 
Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 206 от ДФЕС постановява, 
че Съюзът допринася, в 
съответствие с общия интерес, за 
хармоничното развитие на 
световната търговия, за 
постепенното премахване на 
ограниченията пред международния 
обмен и преките чуждестранни 
инвестиции, както и за намаляването 
на митническите и други бариери. 

Or. es

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,
принципите на пазарна икономика и
прехода към добре функциониращи 
пазарни икономики, както и
устойчиво развитие.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Сключването на споразумения за 
задълбочена и всеобхватна зона за 
свободна търговия (DCFTA) между 
ЕС и съседните държави е 
приоритет, който трябва да 
гарантира постепенното и 
балансирано отваряне на пазарите за 
стоки и услуги на двете страни и 
приемането от нашите партньори на 
фитосанитарни стандарти и 
стандарти в областта на околната 
среда, еквивалентни на 
стандартните на ЕС, както и 
минимални социални стандарти. 

Or. es

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Отварянето на пазарите за 
обществени поръчки и 
гарантирането на правна сигурност 
за инвестициите на двете страни 
трябва да бъдат основни цели на 
политиката за съседство на Съюза.

Or. es



PA\900717BG.doc 7/15 PE488.009v01-00

BG

Изменение 5

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 използва в по-голяма степен 
капацитетът за ливъридж на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

Or. es

Изменение 6

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, ратифицирането и ефективното 
прилагане на международно признатите 
стандарти за труд и многостранните 
споразумения за околната среда, както 
и доброто управление и борбата с 
корупцията, данъчните измами и 
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изпирането на пари.

Or. es

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата по силата на настоящия 
регламент насърчава засиленото 
политическо сътрудничество и 
постепенната икономическа интеграция 
между Съюза и партньорските държави 
и по-специално прилагането на 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране или други съществуващи 
или бъдещи споразумения, както и 
съвместно договорените планове за 
действие.

4. Подкрепата по силата на настоящия 
регламент насърчава засиленото 
политическо сътрудничество и 
постепенната икономическа интеграция 
между Съюза и партньорските държави 
и по-специално прилагането на 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране, споразуменията за 
задълбочена и всеобхватна зона за 
свободна търговия (DCFTA) или други 
съществуващи или бъдещи 
споразумения, както и съвместно 
договорените планове за действие.

Or. es

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 – 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;

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, принципите на 
пазарна икономика, насърчаване на 
доброто управление, борбата с 
корупцията, данъчните измами и
изпирането на пари, и развитие на 
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процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

Or. es

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 – 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
отваряне на пазарите за стоки и 
услуги, 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 между 
енергетиката и транспорта;

Or. es

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 – 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 и сътрудничеството между 
предприятията;

Or. es
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 – 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 чрез укрепване на мрежите 
за социална защита, подобряване на
пригодността за заетост на 
работниците и развитие на частния 
сектор, особено чрез подкрепа за МСП 
и за предприемачеството; насърчаване 
на вътрешното икономическо, социално 
и териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

Or. es

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) установяване на благоприятна 
рамка за преките чуждестранни 
инвестиции, която да гарантира 
правна сигурност за инвестициите на 
двете страни;

Or. es
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) 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 Съюза 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.

6) 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 Съюза 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 и 
приток на инвестиции, показатели, 
позволяващи измерването на 
вътрешните икономически неравенства, 
включително нивата на заетост.

Or. es

Изменение 14

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 

1. Споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране, споразуменията за 
задълбочена и всеобхватна зона за 
свободна търговия (DCFTA) и другите 
съществуващи или бъдещи 
споразумения, които установяват 
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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.

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.

Or. es

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация,
зачитането и спазването на 
основните принципи на пазарна 
икономика, нейния напредък в 
постигането на договорените цели на 
реформата, нуждите и възможностите 
на държавата и потенциалното 
въздействие на подкрепата от Съюза.

Or. es
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, държавите членки и 
Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) гарантират съгласуваност между 
подкрепата, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и друга подкрепа, 
предоставена от Съюза, държавите 
членки и Европейската 
инвестиционна банка.

2. Комисията, държавите членки и 
Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) гарантират съгласуваност между 
подкрепата, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и друга подкрепа, 
предоставена от Съюза, държавите 
членки, ЕИБ и ЕБВР.

Or. es

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи или в случаите на природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
може да бъде проведено ad hoc 
преразглеждане на документите за 
програмиране. Такова извънредно 
преразглеждане гарантира, че се запазва 
съгласуваността между подкрепата от 
Съюза, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и подкрепата, 
предоставена по силата на други 
финансови инструменти на Съюза.
Извънредното преразглеждане може да 
доведе до приемането на преработени 
документи за програмиране. В такъв 
случай Комисията изпраща 
преработените документи за 
програмиране до Европейския 
парламент и до Съвета за информация в 

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи, на тежки и повторни 
нарушения на законодателството на 
Световната търговска организация 
(СТО) или на търговските 
споразумения със Съюза, или в 
случаите на природни или предизвикани 
от човека бедствия, може да бъде 
проведено ad hoc преразглеждане на 
документите за програмиране. Такова 
извънредно преразглеждане гарантира, 
че се запазва съгласуваността между 
подкрепата от Съюза, предоставена по 
силата на настоящия регламент, и 
подкрепата, предоставена по силата на 
други финансови инструменти на 
Съюза. Извънредното преразглеждане 
може да доведе до приемането на 
преработени документи за 
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рамките на един месец от тяхното 
приемане.

програмиране. В такъв случай 
Комисията изпраща преработените 
документи за програмиране до 
Европейския парламент и до Съвета за 
информация в рамките на един месец от 
тяхното приемане.

Or. es

Изменение 18

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 и 
основните свободи или извършва 
тежки и повторни нарушения на 
законодателството на СТО или на 
търговските споразумения със Съюза, 
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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