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Изменение 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Две основни политически 
инициативи оформиха регионалното 
сътрудничество в съседните на 
Европейския съюз държави: Източното 
партньорство между Съюза и неговите 
източни съседи и Съюзът за 
Средиземноморието между Съюза и 
неговите съседи от Южното 
Средиземноморие. Тези инициативи са 
значими политически рамки за 
задълбочаване на отношенията както с 
партньорските държави, така и между 
тях, въз основа на принципите за 
споделяне на ангажираността и 
отговорността.

(6) Две основни политически 
инициативи оформиха регионалното 
сътрудничество в съседните на 
Европейския съюз държави: Източното 
партньорство между Съюза и неговите 
източни съседи и Съюзът за 
Средиземноморието, заедно с Евро-
средиземноморска асамблея на 
регионалните и местните власти 
(ARLEM), между Съюза и неговите 
съседи от Южното Средиземноморие. 
Тези инициативи са значими 
политически рамки за задълбочаване на 
отношенията както с партньорските 
държави, така и между тях, въз основа 
на принципите за споделяне на 
ангажираността и отговорността.

Or. es

Изменение 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) След стартирането на европейската 
политика за съседство и установяването 
на Европейския инструмент за 
съседство и партньорство настъпиха 
редица важни промени. Сред тях са 
задълбочаването на отношенията с 
партньорите, стартирането на 
регионални инициативи и демократични 
процеси на преход в региона. Това 

(7) След стартирането на европейската 
политика за съседство и установяването 
на Европейския инструмент за 
съседство и партньорство настъпиха 
редица важни промени. Сред тях са 
задълбочаването на отношенията с 
партньорите, стартирането на 
регионални инициативи и демократични 
процеси на преход особено в
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доведе до нова визия за европейската 
политика за съседство, подготвена през 
2011 г. в резултат на подробен 
стратегически преглед на политиката. В
нея се очертават ключови цели за 
сътрудничеството на Съюза със 
съседните държави и се предвижда 
по-голяма подкрепа за партньорите, 
които са поели ангажимент за 
изграждането на демократични 
общества и предприемането на 
реформи, в съответствие с принципите 
за „повече усилия за повече помощ“ и за
„взаимна отчетност“.

държавите от южното 
Средиземноморие след събитията от 
пролетта на 2011 г. Това доведе до 
нова визия за европейската политика за 
съседство, подготвена през 2011 г. в 
резултат на подробен стратегически 
преглед на политиката. В тази 
политика се очертават ключови цели за
насърчаване на сътрудничеството и
подкрепата за партньорите, които са 
поели ангажимент за изграждането на
по-справедливи и демократични 
общества, които зачитат правата на 
човека и основните свободи, в 
съответствие с принципите за „повече 
усилия за повече помощ“ и за „взаимна 
отчетност“.

Or. fr

Изменение 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) След стартирането на европейската 
политика за съседство и установяването 
на Европейския инструмент за 
съседство и партньорство настъпиха 
редица важни промени. Сред тях са 
задълбочаването на отношенията с 
партньорите, стартирането на 
регионални инициативи и демократични 
процеси на преход в региона. Това 
доведе до нова визия за европейската 
политика за съседство, подготвена през 
2011 г. в резултат на подробен 
стратегически преглед на политиката. В 
нея се очертават ключови цели за 
сътрудничеството на Съюза със 
съседните държави и се предвижда по-
голяма подкрепа за партньорите, които 
са поели ангажимент за изграждането на 

(7) След стартирането на европейската 
политика за съседство и установяването 
на Европейския инструмент за 
съседство и партньорство настъпиха 
редица важни политически промени, 
както в държавите от южното, 
така и в държавите от източното 
съседство. Сред тях са задълбочаването 
на отношенията с партньорите, 
стартирането на регионални инициативи 
и демократични процеси на преход в 
региона. Това доведе до нова визия за 
европейската политика за съседство, 
подготвена през 2011 г. в резултат на 
подробен стратегически преглед на 
политиката. В нея се очертават ключови 
цели за сътрудничеството на Съюза със 
съседните държави и се предвижда по-
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демократични общества и 
предприемането на реформи, в 
съответствие с принципите за „повече 
усилия за повече помощ“ и за „взаимна 
отчетност“.

голяма подкрепа за партньорите, които 
са поели ангажимент за изграждането на 
демократични общества и 
предприемането на реформи, в 
съответствие с принципите за „повече 
усилия за повече помощ“ и за „взаимна 
отчетност“.

Or. es

Изменение 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Обхватът на този инструмент 
следва да насърчава един 
трансграничен и диференциран 
подход, който да улеснява бързото и 
ефективно изпълнение на програмите 
в държавите, обхванати от 
европейската политика за съседство, 
с цел насърчаване на регионалното и 
междурегионалното разработване на 
проекти и развитието на политика 
на децентрализирано 
сътрудничество.

Or. fr

Изменение 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, 

(9) Важно е също да се насърчи и 
улесни сътрудничеството за общата 
полза на Съюза и неговите партньори, 
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по-специално чрез обединяване на 
вноски от бюджета на Съюза от 
инструменти за вътрешна и външна 
дейност, в частност за трансгранично 
сътрудничество, инфраструктурни 
проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и 
други области на сътрудничество.

по-специално чрез обединяване на 
вноски от бюджета на Съюза от 
инструменти за вътрешна и външна 
дейност, в частност за трансгранично 
сътрудничество, инфраструктурни 
проекти от интерес за Съюза, които ще 
преминават през съседни държави, и по-
специално свързаните с
производството и пренасянето на 
енергия, и други области на 
сътрудничество, като научни 
изследвания, развитие и иновации и 
трансфера на знания и технологии в 
областта нисковъглеродните 
технологии и енергийната 
ефективност.

Or. es

Изменение 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Трансграничното сътрудничество 
ще подпомогне по подходящ начин 
изпълнението на съществуващите и 
бъдещите макрорегионални стратегии.

(12) Трансграничното сътрудничество 
ще подпомогне по подходящ начин 
изпълнението на съществуващите и 
бъдещите макрорегионални стратегии.
Предимно чрез даване на приоритет 
на коридорите за пренос на газ, 
електричество и петрол и 
инфраструктурата за съхранение на 
природен газ.

Or. es

Изменение 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Предоставяната подкрепа 
следва също така да бъде в 
съответствие с дългосрочните цели 
на Съюза в областта на климата и 
енергията, и по-специално с пътните 
карти за климата и енергията до 
2050 г., и с целта за декарбонизация и 
намаляване на емисиите с 80-95 % до 
2050 г.

Or. en

Изменение 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Европейска политика за 
съседство следва да засилва 
синергиите с многостранните 
проекти, инициирани в рамките на 
Съюза за Средиземноморието.

Or. es

Изменение 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съюзът и неговите държави членки 
следва да подобрят съгласуваността и 
взаимното допълване на техните 
съответни политики за сътрудничество 
със съседните държави. За да се 

(15) Съюзът и неговите държави членки 
следва да подобрят съгласуваността и 
взаимното допълване на техните 
съответни политики за сътрудничество 
със съседните държави, като също 
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гарантира, че сътрудничеството на 
Съюза и сътрудничеството на 
държавите-членки се допълват и 
подсилват взаимно, е целесъобразно да 
се предвиди съвместно програмиране, 
към което следва да се прибягва, когато 
това е възможно и целесъобразно.

така отчитат приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“. За да се 
гарантира, че сътрудничеството на 
Съюза и сътрудничеството на 
държавите-членки се допълват и 
подсилват взаимно, е целесъобразно да 
се предвиди съвместно програмиране, 
към което следва да се прибягва, когато 
това е възможно и целесъобразно.

Or. es

Изменение 18
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Подкрепата на Съюза по силата на 
настоящия регламент следва по 
принцип да бъде съгласувана със 
съответните национални, регионални 
или местни стратегии и мерки на 
партньорските държави.

(16) Подкрепата на Съюза по силата на 
настоящия регламент следва да бъде 
съгласувана със съответните 
национални, регионални или местни 
стратегии и мерки на партньорските 
държави.

Or. en

Изменение 19
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съседните на ЕС държави, в 
които привеждането в съответствие с 
правилата и стандартите на Съюза е 
една от ключовите цели на политиката, 
Европейският съюз е в най-добра 
позиция да предостави такава 
подкрепа. Някои специфични видове 

(17) В съседните на ЕС държави, в 
които привеждането в съответствие с 
правилата и стандартите на Съюза е 
една от ключовите цели на политиката, 
Европейският съюз следва да се 
ангажира с предоставянето на 
навременна и ефективна от гледна 
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подкрепа могат да бъдат предоставени 
само на равнището на Съюза.

точка на разходите помощ. Някои 
специфични видове подкрепа могат да 
бъдат предоставени само на равнището 
на Съюза.

Or. en

Изменение 20
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Сътрудничеството в областта 
на енергетиката със съседните 
държави, основано на сближаване с 
правилата на вътрешния пазар на 
Съюза, включително на регулаторна 
интеграция, постепенното 
либерализиране и прозрачността на 
пазара, са основен елемент за 
сигурността на доставките и 
транзитните маршрути. В 
дългосрочен план придържането към 
разпоредбите на Третия енергиен 
пакет ще гарантира сигурност, 
прозрачност и ефективност от 
гледна точка на разходите за 
функционирането на пазарите за газ и 
електричество.

Or. en

Изменение 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Подкрепата, която се 
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предоставя на съседни развиващи се 
държави по силата на Европейската 
политика за съседство, следва да бъде 
отделна от помощта, която се 
предоставя на тези държави по 
силата на финансовия инструмент за 
сътрудничество за развитие; следва 
да има отделни графици за 
различните финансови инструменти, 
предвидени съгласно Многогодишната 
финансова рамка за 2014—2020 г.

Or. fr

Изменение 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Борбата с изменението на климата е 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, и са 
необходими спешни международни 
мерки. В съответствие с намерението, 
заявено в съобщението на Комисията за 
МФР от юни 2011 г., за увеличаване на 
свързания с климата дял от бюджета на 
Съюза до поне 20 %, настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

(20) Борбата с изменението на климата е 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, и са 
необходими спешни международни 
мерки, като например насърчаване на 
използването на възобновяеми 
източници на енергия. В съответствие 
с намерението, заявено в съобщението 
на Комисията за МФР от юни 2011 г., за 
увеличаване на свързания с климата дял 
от бюджета на Съюза до поне 20 %, 
настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на тази цел.
Инициативи като 
Средиземноморския план за слънчева 
енергия трябва да бъдат в подкрепа на 
тази цел.

Or. es

Изменение 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Борбата с изменението на климата е 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, и са 
необходими спешни международни 
мерки. В съответствие с намерението, 
заявено в съобщението на Комисията за 
МФР от юни 2011 г., за увеличаване на 
свързания с климата дял от бюджета на 
Съюза до поне 20 %, настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

(20) Борбата с изменението на климата и 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки са две от 
големите предизвикателства, пред които 
е изправен Съюзът, и са необходими 
спешни международни мерки. В 
съответствие с намерението, заявено в 
съобщението на Комисията за МФР от 
юни 2011 г., за увеличаване на 
свързания с климата дял от бюджета на 
Съюза до поне 20 %, настоящият 
регламент следва да допринесе за 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Необходими са действия на 
равнището на Съюза отвъд неговите 
граници за гарантиране на 
сигурността и разнообразяването на 
енергийните доставки за държавите 
членки.

Or. en

Изменение 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)



PE487.722v01-00 12/24 AM\898870BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Отношенията на Съюза със 
съседните държави следва също така 
да отчитат съществуващите 
икономически структури и 
устройството на промишлеността 
им, за да се улесни провеждането на 
политиките за насърчаване на МСП и 
създаването на работни места.

Or. es

Изменение 26
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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 
макрорегионални стратегии планове 
за действие.

Or. ro

Изменение 27
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
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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 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 
инфраструктурните междусистемни
връзки, целящи диверсифициране и 
надеждност на транзитните 
маршрути;

Or. en

Изменение 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изпълнение на макрорегионалните 
стратегии на ЕС, обхващащи съседни 
на ЕС държави, както и свързани с 
тях планове за действие;

Or. ro

Изменение 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчиво и приобщаващо развитие г) устойчиво, справедливо и 
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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;

приобщаващо развитие, намаляване на 
глада и бедността, насърчаване на 
икономическото, социалното и
териториалното сближаване,
развитието на селските райони, 
борбата срещу изменението на 
климата, устойчивостта при бедствия, и 
развитието на 
научноизследователска дейност;

Or. es

Изменение 30
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – 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, 
намаляване на бедността, включително 
чрез развитието на частния сектор; 
насърчаване на вътрешното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, сътрудничество в 
областта на енергетиката, 
действията в областта на климата и 
устойчивостта при бедствия;

Or. en

Изменение 31
Adina-Ioana Vălean

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 

д) насърчаване на изграждането на 
доверие чрез конкретни мерки, 
способстващи за сигурността и 
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уреждането на конфликти; предотвратяването и уреждането на 
конфликти;

Or. en

Изменение 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) насърчаване на производството на 
енергия от възобновяеми източници 
(вятърна, водна, слънчева и 
фотоволтаична енергия) и борбата 
срещу изменението на климата и по 
този начин постигане на целите на 
стратегия „Европа 2020“ по 
отношение на развитието на 
междусистемните енергийни връзки и 
мрежи, като осъществяването на 
Средиземноморския план за слънчева 
енергия и програмата DESERTEC;

Or. fr

Изменение 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) гарантиране на икономическата 
конкурентоспособност на Съюза и на 
партньорските държави чрез 
включване на проекти и процедури, 
които най-добре отговарят на 
нуждите на МСП, и по този начин 
улесняват участието на МСП на 
вътрешния пазар на ЕС; 
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Or. fr

Изменение 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) координиране на европейската 
подкрепа за МСП и насърчаване на 
създаването на съвместни 
предприятия между МСП в 
партньорските държави и в Съюза; 
насърчаване на развитието на 
проекти за МСП и на инвестиции в 
МСП в партньорските държави и по 
този начин мобилизиране на 
необходимите ресурси за развитие на 
транснационално сътрудничество;

Or. fr

Изменение 35
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подобряване на подрегионалното и 
регионалното сътрудничество, на 
сътрудничеството в целия регион в 
съседство, както и на трансграничното 
сътрудничество.

е) подобряване на подрегионалното и 
регионалното сътрудничество, на 
сътрудничеството в целия регион в 
съседство, както и на трансграничното и 
териториалното сътрудничество, чрез 
насърчаване на изграждането на 
регионални синергии и мрежи в 
области като околна среда, изменение 
на климата, енергетика, 
изследователска дейност, ИКТ, 
култура и мобилност.
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Or. ro

Изменение 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) използване на политиките на ЕС в 
областта на изследователската 
дейност и развитието, като Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.), както и бъдещата Осма 
рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие, 
като основно средство за 
сътрудничество и включване на 
партньорските държави в 
европейското научноизследователско 
пространство в интерес на 
икономическата 
конкурентоспособност; подхождане 
към тези рамкови програми като към 
жизненоважен принос за 
икономически растеж, създаване на 
работни места и новаторство.

Or. fr

Изменение 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
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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 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.

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 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, като разлики в нивата на 
доходите и заетостта, в достъпа до 
електрическа и други форми на 
енергия, до вода и до канализация.

Or. es

Изменение 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

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 
и финансови инструменти, като 
финансовия инструмент за 
сътрудничество за развитие, 
предоставена от Съюза, държавите 
членки и ЕИБ.

Or. fr
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Изменение 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съюзът, заедно с държавите-членки, 
предприема необходимите стъпки, за да 
гарантира адекватно ниво на 
координация и сътрудничество с 
многостранни и регионални 
организации и органи, включително 
европейски финансови институции, 
международни финансови институции, 
агенции на ООН, фондове и програми, 
частни и политически фондации и 
донори извън Европейския съюз.

4. Съюзът, заедно с държавите-членки, 
предприема необходимите стъпки, за да 
гарантира адекватно ниво на 
дългосрочна координация и 
сътрудничество с многостранни и 
регионални организации и органи, 
включително европейски финансови 
институции, международни финансови 
институции, агенции на ООН, фондове 
и програми, частни и политически 
фондации и донори извън Европейския 
съюз.

Or. fr

Изменение 40
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) програми, свързани с 
макрорегионалните стратегии на 
Съюза и съответни планове за 
действие;

Or. ro

Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) трансгранични регионални 
програми, целящи насърчаване на 
развитието на съвместни регионални 
синергии и мрежи със съседни 
държави в области като околна среда, 
изменение на климата, енергетика, 
изследователска дейност, ИКТ, 
култура и мобилност между съседни 
държави чрез сътрудничество между 
един или повече региони на 
държавите членки и един или повече 
региони на партньорските държави.  

Or. ro

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За многонационалните програми се 
приема всеобхватен документ за 
програмиране, включващ стратегия и 
многогодишна индикативна програма, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 3 от Общия регламент за 
изпълнение. В документа се определят 
приоритетите за подкрепата от Съюза 
към региона или подрегиона и 
индикативното ниво на финансиране с 
разбивка по приоритети. Той е с 
подходящ многогодишен период на 
действие.

3. За многонационалните 
макрорегионални програми и 
стратегии се приема всеобхватен 
документ за програмиране, включващ 
стратегия и многогодишна индикативна 
програма, в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 3 от Общия регламент за 
изпълнение. В документа се определят 
приоритетите за подкрепата от Съюза 
към региона или подрегиона и 
индикативното ниво на финансиране с 
разбивка по приоритети. Той е с 
подходящ многогодишен период на 
действие.

Or. ro
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Изменение 43
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато е необходимо по-ефективното 
прилагане на мерки за общата полза на 
Съюза и партньорските държави в 
области като например 
транснационалното сътрудничество и 
междусистемните връзки, 
финансирането по силата на настоящия 
регламент може да бъде групирано с 
финансиране, обхванато от съответни 
други регламенти на Съюза за 
установяване на финансови 
инструменти. В този случай Комисията 
решава кой единен набор от правила 
следва да се прилага за изпълнението.

6. Когато е необходимо по-ефективното 
прилагане на мерки за общата полза на 
Съюза и партньорските държави в 
области като например 
транснационалното сътрудничество и 
междусистемните връзки, 
финансирането по силата на настоящия 
регламент може да бъде групирано с 
финансиране, обхванато от съответни 
други регламенти на Съюза за 
установяване на финансови 
инструменти, като Инструмента за 
свързване на Европа. В този случай 
Комисията решава кой единен набор от 
правила следва да се прилага за 
изпълнението.

Or. en

Изменение 44
Adina-Ioana Vălean

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 

9. В случаите на икономически, 
политически или енергийни 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 
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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 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

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 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

Or. en

Изменение 45
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) около речен басейн на 
територията на териториални 
единици, отговарящи на NUTS ниво 2 
или на еквивалентно ниво, които 
граничат с речен басейн, общ за 
държави членки и партньорски 
държави и/или Руската федерация.

Or. ro

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) макрорегиони, които вече са част 
от стратегии или синергии на ЕС;

Or. ro

Изменение 47
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Индикативното разпределение на 
средства за съвместните оперативни 
програми взема предвид главно 
населението в областите, които 
отговарят на условията за 
допустимост. При определянето на 
индикативното разпределение на 
средства могат да се правят корекции за 
отразяване на нуждата от баланс между 
финансовото участие на Европейския 
фонд за регионално развитие и 
финансовото участие, предоставено от 
бюджета на този инструмент, както и 
други фактори, които засягат 
интензивността на сътрудничеството, 
като например специфичните 
характеристики на граничните области 
и капацитета им да управляват и 
усвояват подкрепата от Съюза.

4. При определянето на индикативното 
разпределение на средства могат да се 
правят корекции за отразяване на 
нуждата от баланс между финансовото 
участие на Европейския фонд за 
регионално развитие и финансовото 
участие, предоставено от бюджета на 
този инструмент, както и други 
фактори, които засягат интензивността 
на сътрудничеството, като например 
специфичните характеристики на 
граничните области и капацитета им да 
управляват и усвояват подкрепата от 
Съюза.

Or. en

Изменение 48
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
настоящия регламент за периода от 2014 
г. до 2020 г. е в размер на 
18 182 300 000 EUR (по текущи цени). 
До 5 % от финансовия пакет се 
разпределят за програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
посочени в член 6, параграф 1, буква в).

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
настоящия регламент за периода от 2014 
г. до 2020 г. е в размер на 
18 182 300 000 EUR (по текущи цени). 
До 15 % от финансовия пакет се 
разпределят за програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
посочени в член 6, параграф 1, буква в), 
аб) и ав).

Or. ro

Изменение 49
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
настоящия регламент за периода от 2014 
г. до 2020 г. е в размер на 
18 182 300 000 EUR (по текущи цени). 
До 5 % от финансовия пакет се 
разпределят за програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
посочени в член 6, параграф 1, буква в).

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
настоящия регламент за периода от 2014 
г. до 2020 г. е в размер на 
18 182 300 000 EUR (по текущи цени). 
До 10 % от финансовия пакет се 
разпределят за програмите за 
трансгранично сътрудничество, 
посочени в член 6, параграф 1, буква в).

Or. en


