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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Общият набор от правила и 
процедури трябва да бъде в 
съответствие с финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза, заложени в регламент на 
Европейския парламент и на Съвета, 
наричан по-долу „Финансовия 
регламент“, като позоваването във 
всички случаи се прави на последната 
версия на този регламент, която е в 
сила, и включва съответните правила, 
приети от Комисията за прилагането на 
Финансовия регламент.

(7) Общият набор от правила и 
процедури трябва да бъде в 
съответствие с финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза, заложени в регламент на 
Европейския парламент и на Съвета, 
наричан по-долу „Финансовия 
регламент“, и включва съответните 
правила, приети от Комисията за 
прилагането на Финансовия регламент.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията гарантира, че действията 
се изпълняват в съответствие с целите 
на приложимия инструмент, като 
същевременно се защитават ефективно 
финансовите интереси на Съюза. 
Финансовата помощ, предоставена въз 
основа на инструментите, трябва да 
бъде в съответствие с правилата и 
процедурите, предвидени във 

2. Комисията гарантира, че действията 
се изпълняват ефективно и ефикасно в 
съответствие с целите на приложимия 
инструмент, като същевременно се 
защитават ефективно финансовите 
интереси на Съюза. Финансовата 
помощ, предоставена въз основа на 
инструментите, трябва да бъде в 
съответствие с правилата и 
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Финансовия регламент, който осигурява 
основната финансова и правна рамка за 
тяхното изпълнение.

процедурите, предвидени във 
Финансовия регламент, който осигурява 
основната финансова и правна рамка за 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на настоящия 
регламент Комисията, когато това е
възможно и подходящо в зависимост 
от естеството на действието, 
насърчава използването на най-
гъвкави процедури с цел да се 
гарантира ефективното и ефикасно 
изпълнение. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Отнася се до изменение в член 1, параграф 2.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По изключение, по-специално, когато 
една програма за действие все още не е 
приета, Комисията може, въз основа на 
индикативните документи за 
програмиране, да приема индивидуални 
мерки при същите правила и процедури 
както за програмите за действие.

По изключение, когато една програма за 
действие все още не е приета, 
Комисията може, въз основа на 
индикативните документи за 
програмиране, да приема индивидуални 
мерки при същите правила и процедури 
както за програмите за действие.

Or. en



PA\901453BG.doc 5/12 PE489.414v01-00

BG

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази процедура не се изисква за 
програми за действие и мерки, които са 
с по-ниски от посочените прагове, както 
и за несъществени изменения в тях. 
Несъществените изменения са 
технически корекции, като например 
удължаване на периода на изпълнение, 
пренасочване на средства в рамките на 
предвидения бюджет или увеличаване 
или намаляване на размера на бюджета 
с по-малко от 20 % от първоначалния 
бюджет, при условие че тези изменения 
не засягат значително целите на 
първоначалната програма за действие 
или мярка. В такъв случай, програмите 
за действие и мерките, както и 
несъществените изменения в тях, се 
съобщават на Европейския парламент и 
на Съвета в рамките на един месец от 
приемането им.

Тази процедура не се изисква за 
програми за действие и мерки, които са 
с по-ниски от посочените прагове, както 
и за несъществени изменения в тях. 
Несъществените изменения са 
технически корекции, като например 
удължаване на периода на изпълнение, 
пренасочване на средства в рамките на 
предвидения бюджет или увеличаване 
или намаляване на размера на бюджета 
с по-малко от 10 % от първоначалния 
бюджет, при условие че тези изменения 
не засягат значително целите на 
първоначалната програма за действие 
или мярка. В такъв случай, програмите 
за действие и мерките, както и 
несъществените изменения в тях, се 
съобщават на Европейския парламент и 
на Съвета в рамките на един месец от 
приемането им.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На ниво проект се предприема 
подходящ екологичен преглед, 
включително относно изменението 
на климата и въздействието върху 
биоразнообразието, и ако това е 
приложимо — оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) за 

4. На ниво проект се предприема 
подходящ екологичен преглед и ако 
това е приложимо — оценка на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за екологично чувствителни 
проекти, по-специално за мащабни нови 
инфраструктури. Когато е уместно, при 
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екологично чувствителни проекти, по-
специално за мащабни нови 
инфраструктури. Когато е уместно, при 
изпълнението на секторните програми 
се използват стратегически екологични 
оценки (СЕО). Гарантира се участието 
на заинтересовани страни в 
екологичните оценки и публичният 
достъп до резултатите.

изпълнението на секторните програми 
се използват стратегически екологични 
оценки (СЕО). Гарантира се участието 
на всички значителни заинтересовани 
страни в екологичните оценки и 
публичният достъп до резултатите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансова помощ от Съюза може да 
бъде предоставена, inter alia, чрез 
следните видове финансиране, 
предвидени от Финансовия регламент:

1. Финансова помощ от Съюза може да 
бъде предоставена чрез следните видове 
финансиране, предвидени от 
Финансовия регламент:

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите на паралелно 
съфинансиране, действието се разделя 
на редица ясно определими компоненти, 
като всеки от тях се финансира от 
различни партньори, които предоставят
съфинансиране по такъв начин, че 
крайното използване на финансирането 
да може винаги да се идентифицира.

(не засяга българския текст)

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите на съвместно финансиране, 
общата стойност на действието се 
разделя между партньорите, които 
предоставят съфинансирането, и 
ресурсите се обединяват по начин, по 
който вече не е възможно да се 
идентифицира източникът на 
финансиране за дадена дейност, 
предприета като част от дейността.

(не засяга българския текст)

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за инструменти за партньорство 
(ИП), развити страни, които играят 
значителна роля в международната 
икономика и търговия, в 
многостранни форуми, в 
управлението в световен мащаб и за 
справянето с предизвикателствата с 
глобално измерение и където Съюзът 
има значителни интереси;

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изпраща докладите си за 
оценка на Европейския парламент и на 
Съвета за сведение. Държавите-членки 
могат да поискат обсъждане на 
конкретни оценки в комитетите, 
посочени в член 15. Резултатите се 
вземат предвид при проектирането на 
програмите и разпределението на 
ресурсите.

2. Комисията изпраща докладите си за 
оценка на Европейския парламент и на 
Съвета за сведение. Резултатите се 
вземат предвид при проектирането на 
програмите и разпределението на 
ресурсите.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията включва в подходяща 
степен всички заинтересовани страни 
във фазата на оценка на помощта на 
Съюза, предвидена в настоящия 
регламент.

3. Комисията включва всички важни
заинтересовани страни във фазата на 
оценка на помощта на Съюза, 
предвидена в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Двугодишен доклад Годишен доклад

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията разглежда постигнатия 
напредък в изпълнението на мерките за 
финансова помощ, предприети в 
областта на външната дейност, и на 
всеки две години, считано от 2016 г.,
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за изпълнението и 
резултатите, и доколкото е възможно, за 
основните последствия и въздействия на 
финансовата помощ на Съюза. Този 
доклад се представя също на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите.

1. Комисията разглежда постигнатия 
напредък в изпълнението на мерките за 
финансова помощ, предприети в 
областта на външната дейност, и всяка 
година представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
изпълнението и резултатите, и 
доколкото е възможно, за основните 
последствия и въздействия на 
финансовата помощ на Съюза. Този 
доклад се представя също на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Двугодишният доклад съдържа 
информация за предишната година 
относно финансираните мерки, 
резултатите от упражнения мониторинг 
и оценката, участието на съответните 
партньори, а така също и изпълнението 
на бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания. В него се 
оценяват резултатите от финансовата 
помощ на Съюза, като се използват, 
доколкото е възможно, специфични и 
измерими индикатори за нейната роля 
за постигане на целите на инструмента.

2. Годишният доклад съдържа 
информация за предишната година 
относно финансираните мерки, 
резултатите от упражнения мониторинг 
и оценката, участието на съответните 
партньори, а така също и изпълнението 
на бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания. В него се 
оценяват резултатите от финансовата 
помощ на Съюза, като се използват, 
доколкото е възможно, специфични и 
измерими индикатори за нейната роля 
за постигане на целите на инструмента.
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Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането в рамките на 
инструментите е предмет на система за 
годишно проследяване въз основа на 
методологията на ОИСР („маркери от 
Рио“), интегрирана в съществуващата 
методология за управлението на 
изпълнението на програмите на ЕС, за 
количествено определяне на разходите, 
свързани с действията за борба срещу 
изменението на климата и с 
биоразнообразието на нивото на 
програмите за действие, 
индивидуалните и специалните мерки, 
посочени в член 2, параграф 1, и 
вписани в оценките и двугодишните
доклади. Годишната приблизителна 
оценка на общите разходи, свързани с 
действията за борба срещу изменението 
на климата и с биоразнообразието, се 
извършва въз основа на приетите 
индикативни документи за 
програмиране.

Финансирането в рамките на 
инструментите е предмет на система за 
годишно проследяване въз основа на 
методологията на ОИСР („маркери от 
Рио“), интегрирана в съществуващата 
методология за управлението на 
изпълнението на програмите на ЕС, за 
количествено определяне на разходите, 
свързани с действията за борба срещу 
изменението на климата и с 
биоразнообразието на нивото на 
програмите за действие, 
индивидуалните и специалните мерки, 
посочени в член 2, параграф 1, и 
вписани в оценките и годишните 
доклади. Годишната приблизителна 
оценка на общите разходи, свързани с 
действията за борба срещу изменението 
на климата и с биоразнообразието, се 
извършва въз основа на приетите 
индикативни документи за 
програмиране.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за 
постигането на целите на всеки един от 
инструментите посредством резултатите 

1. Не по-късно от 30 юни 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за 
постигането на целите на всеки един от 
инструментите посредством резултатите 
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и показателите за въздействието, с 
които се измерва ефективността на 
използване на ресурсите и европейската 
добавена стойност на инструментите, с 
оглед на това да се приеме решение за 
подновяване, изменение или 
прекратяване на видовете действия, 
изпълнявани в рамките на 
инструментите. В доклада освен това се 
разглеждат въпросите за възможностите 
за опростяване, за вътрешната и 
външната съгласуваност, за запазването 
на целесъобразността на всички цели, 
както и за приноса на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В 
доклада се вземат предвид 
констатациите и заключенията относно 
дългосрочното въздействие на 
инструментите. 

и показателите за въздействието, с 
които се измерва ефективността на 
използване на ресурсите и европейската 
добавена стойност на инструментите, с 
оглед на това да се приеме решение за 
подновяване, изменение или 
прекратяване на видовете действия, 
изпълнявани в рамките на 
инструментите. В доклада освен това се 
разглеждат въпросите за възможностите 
за опростяване, за вътрешната и 
външната съгласуваност, за запазването 
на целесъобразността на всички цели, 
както и за приноса на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В 
доклада се вземат предвид 
констатациите и заключенията относно 
дългосрочното въздействие на 
инструментите.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той се прилага от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Отнася се до изменение в член 17, параграф 3.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. заличава се

Or. en

Обосновка

Отнася се до изменение в член 17, параграф 1.


