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Изменение 10
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освен това след 2007 г. Съюзът 
засили и задълбочи своето 
сътрудничество и партньорство с 
развиващите се държави и държавите в 
преход в Азия, Централна Азия и
Латинска Америка, както и с Ирак, 
Иран, Йемен и Южна Африка въз 
основа на Регламент (ЕО) № 1905/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. за създаване на 
финансов инструмент за развитие на 
сътрудничеството (Инструмент за 
сътрудничество за развитие — ИСР).

(3) Освен това след 2007 г. Съюзът 
засили и задълбочи своето 
сътрудничество и партньорство с 
развиващите се държави и държавите в 
преход в Латинска Америка, Азия, 
Централна Азия, Близкия изток и 
Южна Африка въз основа на Регламент
(ЕО) № 1905/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. за създаване на финансов 
инструмент за развитие на 
сътрудничеството (Инструмент за 
сътрудничество за развитие — ИСР).

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за 
сътрудничество за развитие не споменава други държави освен Южна Африка. В 
съответствие със съдържанието на настоящия регламент е важно да се избягват 
особености, допускащи голям кръг държави да имат достъп до финансовия 
инструмент, като същевременно се гарантира законодателна съгласуваност.

Изменение 11
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В интерес на Съюза е да задълбочи 
своите отношения с партньорите, които 
играят все по-важна роля в 
международната икономика и търговия, 

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

в търговията и сътрудничеството юг–
юг, в управлението на ресурсите и на 
енергийните пазари, в многостранните 
форуми, включително Групата на 
двадесетте финансови министри и 
управители на централни банки (Г-20), в 
световното управление и в посрещането 
на предизвикателствата в световен план.
Съюзът трябва да изгради всеобхватни 
партньорства с новите участници на 
международната сцена с цел 
насърчаване на стабилен и приобщаващ 
международен ред, преследване на 
общи глобални обществени блага, 
защита на основните интереси на Съюза 
и увеличаване на познанията за Съюза в 
тези държави.

Or. en

Изменение 12
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕС се нуждае от финансов 
инструмент с глобален обхват, който 
позволява финансирането на мерки, 
които може да не могат да бъдат 
определени като ОПР, но са от 
изключително значение за 
задълбочаването и засилването на 
неговите отношения със съответните 
партньорски държави, по-специално 
чрез диалози относно политиките и 
развитие на партньорства.

(8) ЕС се нуждае от финансов 
инструмент с глобален обхват, който 
позволява финансирането на мерки, 
които може да не могат да бъдат 
определени като ОПР, но са от 
изключително значение за 
задълбочаването и засилването на 
неговите отношения със съответните 
партньорски държави, по-специално 
чрез диалози относно политиките и
партньорства, както и чрез развитие 
на ключови проекти от взаимен 
интерес.

Or. en
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Изменение 13
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Борбата с изменението на климата 
се приема за едно от
предизвикателствата, пред които е 
изправен Съюзът, а също и за област, 
където са необходими неотложни 
международни действия. Поради тази 
причина Съюзът следва да действа с 
оглед осигуряването на световно 
споразумение за справяне с 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 14
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) По специално, борбата с 
изменението на климата се приема за 
едно от големите световни
предизвикателства и за област, където 
са необходими неотложни 
международни действия. В съответствие 
с намерението, заявено в съобщението 
на Комисията „Бюджет за стратегията
„Европа 2020“, за увеличаване на дела 
от бюджета на Съюза, свързан с 
климата, до най-малко 20%, настоящият 
регламент следва да допринесе за тази 
цел.
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Изменение 15
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода 
към по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, 
както и да насърчава публичната 
дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и да насърчава публичната 
дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

Or. en

Изменение 16
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно настоящия регламент
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите,
науката, изследванията и 
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икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, както 
и да насърчава публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

иновациите, търговията и 
инвестициите, икономическото и 
регулаторното сътрудничество с трети 
държави и по-добрия достъп до пазара 
за европейските дружества, както и да 
насърчава публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.
             

Or. es

Изменение 17
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
икономическото и регулаторното 
сътрудничество с трети държави, както 
и да насърчава публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

(14) Съгласно настоящия регламент 
Съюзът следва да подпомогне 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и по-специално целите, свързани 
с изменението на климата, сигурността 
на енергийните доставки, прехода към 
по-екологосъобразна икономика и 
ефективно използване на ресурсите, 
търговията и инвестициите, 
енергетиката, икономическото и 
регулаторното сътрудничество с трети 
държави, както и да насърчава 
публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

Or. en

Изменение 18
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19
Andrzej Grzyb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) подобряване на достъпа до пазара и 
развитие на търговията, инвестициите и 
бизнес възможностите за европейските 
дружества, посредством икономически 
партньорства и стопанско и регулаторно 
сътрудничество. Тази цел се измерва 
чрез дела на Съюза във външната 
търговия с ключовите партньорски 
държави и чрез търговските и 
инвестиционните потоци към 
партньорските държави, към които са 
специално насочени дейностите, 
програмите и мерките по настоящия 
регламент. Специално внимание се 
отделя на подпомагането на малките 
и средните предприятия на 
територията на Съюза и на тяхната 
интернационализация, като се 
отчита тяхната роля в икономиката 
на Съюза;
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Изменение 20
Josefa Andrés Barea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

                

Or. es

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробно описаните области на 
сътрудничество, към които трябва да 
бъде насочена помощта от Съюза по 
настоящия регламент, са изброени в 

Подробно описаните области на
сътрудничество, към които трябва да 
бъде насочена помощта от Съюза по 
настоящия регламент, са изброени в 
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приложението. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
7, за да изменя или допълва 
приложението.

приложението. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
7, за да допълва приложението.

      

Or. ro

Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 23
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение - точка а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) насърчаването и подпомагането 
на инициативи и дейности, 
предназначени да създават реални 
функциониращи пазари, и 
отстраняването на прекомерните 
административни тежести и 
препятствия пред търговията, с цел 
повишаване на конкурентното 
предимство на Съюза;

Or. en

Изменение 24
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en


