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КРАТКА ОБОСНОВКА

Инструментът за партньорство (ИП) има за цел осъществяването на международното 
измерение на стратегията „Европа 2020” чрез подпомагане на двустранни, регионални 
и междурегионални партньорства на ЕС, Подобряването на достъпа до пазари и 
разработването на търговски, инвестиционни и бизнес възможности за дружествата от 
ЕС, както и увеличаване на видимостта на ЕС в световен мащаб. Инструментът заменя 
Финансовия инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и 
територии с висок доход (ИИС), разширява неговия обхват и географско покритие, така 
че да бъдат включени всички трети държави. Поради своя набор от цели и обхват ИП се 
счита за част от подкрепата външното измерение на вътрешните политики на ЕС. В 
това си качество бъдещият инструмент следва да допълва действията, осъществявани 
по други програми на ЕС, включително Рамковата програма за изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност и МСП, които попадат в 
сферата на компетентност на комисията ITRE.

Въпреки че географският обхват и общите цели на политиките вероятно ще придадат 
гъвкавост на Инструмента за партньорство, следва да бъде обърнато особено внимание 
на избягването на объркване сред евентуалните заявители. Докладчикът по становище е 
признал намерението на Комисията да използва делегирани актове, за да с цел 
уточняване на областите на сътрудничество, посочени в приложение към ИП. Въпреки 
че тя изразява съгласие с възгледа, че това е средство за своевременна реакция спрямо 
бъдещи икономически предизвикателства, тя счита, че предложената формулировка на 
приложението  е достатъчно широкообхватна и изготвена в общи линии, което прави 
възможно включването на приложението в текста на регламента, без това за ограничава 
неговата гъвкавост.

Като се има предвид гореспоменатото съображение, предложените изменения към 
проекта на регламент относно Инструмента за партньорство имат за цел да внесат по-
голяма яснота по отношение на способността на Инструмента да допълва действията по 
други програми на ЕС. Докладчикът по становище счита, че следва да бъде избягвано 
дублиране на усилията, за да бъдат извлечени максимални ползи от финансовата 
помощ по ИП. Също така тя предлага изменения към приложението към ИП, в което се 
очертават областите на сътрудничество, тъй като тя счита, че трябва да се постави 
допълнителен акцент върху определени дейности в сферата на компетентност на 
комисията ITRE, по-конкретно научни изследвания и иновации, енергийна сигурност, 
промишленост и предприятия или информационните и комуникационните технологии.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът също така укрепва своите 
двустранни отношения с други все по-
значими развиващи се държави със 
среден доход в Азия и Латинска 
Америка посредством разширяване на 
партньорството за сътрудничество и 
диалога относно политиките, така че те 
да обхващат области и теми извън 
сътрудничеството за развитие. 
Отношенията с Русия също се развиха, 
включително чрез Партньорството за 
модернизация между Съюза и Русия, 
което подчерта значението на Русия 
като стратегически партньор за Съюза 
както за двустранните отношения, така 
и по световните въпроси.

(6) Съюзът също така укрепва своите 
двустранни отношения с други все по-
значими развиващи се държави със 
среден доход в Азия и Латинска 
Америка посредством разширяване на 
партньорството за сътрудничество и 
диалога относно политиките, така че те 
да обхващат области и теми извън 
сътрудничеството за развитие. 
Отношенията с Русия също се развиха, 
включително чрез инициативи като
Партньорството за модернизация между 
Съюза и Русия и енергийния диалог 
между ЕС и Русия, което подчерта 
значението на Русия като стратегически 
партньор за Съюза както за 
двустранните отношения, така и по 
световните въпроси.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Дейностите по този регламент 
могат да допълват външното 
измерение на вътрешните политики, 
провеждани по други програми на
Съюза (като например Рамковата 
програма за изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ и Програмата за 
конкурентоспособност и МСП, като 
същевременно се избягва всяко 
дублиране.
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Обосновка

Важно е да бъдат създадени взаимодействия между ЕС и трети държави, по-
конкретно като се вземат предвид програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“ 
и други програми за МСП.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В отношенията със своите 
партньори по света Съюзът се ангажира 
с насърчаването на достойния труд за 
всички хора, заедно с ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите трудови 
стандарти и многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда.

(11) В отношенията със своите 
партньори по света Съюзът се ангажира 
с насърчаването на достойния труд за 
всички хора, заедно с ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите трудови 
стандарти, многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда и Конвенцията на ООН по 
морско право.

Or. en

Изменение 4

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, 

(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, 
енергетиката, икономическото и 
регулаторното сътрудничество с трети 
държави, както и да насърчава 
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образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

публичната дипломация, 
образователното/университетското 
сътрудничество и дейностите по 
осведомяване.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За де се постигнат целите на 
настоящия регламент, е необходимо да 
се следва диференциран и гъвкав 
подход чрез разработването на модели 
за сътрудничество с ключовите 
партньорски държави, които отчитат 
техните икономически, социални и 
политически условия, а също и 
конкретните интереси, политически 
приоритети и стратегии на Съюза, като 
същевременно се запази 
възможността за интервенция в 
целия свят при необходимост.

(16) За де се постигнат целите на 
настоящия регламент, е необходимо да 
се следва диференциран и гъвкав 
подход чрез разработването на модели 
за сътрудничество с ключовите 
партньорски държави, които отчитат 
техните икономически, социални и 
политически условия, а също и 
конкретните интереси, политически 
приоритети и стратегии на Съюза.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При прилагането на настоящия 
регламент Съюзът има за цел да 
гарантира съгласуваност и 
последователност с другите области на 
своята външна дейност, по-специално 
Инструмента за сътрудничество за 
развитие за развиващите се държави, 

(4) При прилагането на настоящия 
регламент и при формулирането на 
политиката, стратегическото 
планиране и програмиране, както и на 
мерките за изпълнение, Съюзът има за 
цел да гарантира съгласуваност и 
последователност с другите области на 
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както и с другите съответни политики 
на Съюза при формулирането на 
политиката, стратегическото 
планиране и програмиране, както и на 
мерките за изпълнение.

своята външна дейност, по-специално 
Инструмента за сътрудничество за 
развитие за развиващите се държави, 
както и с другите съответни политики и 
програми на Съюза.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение - буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) подкрепа за дейности, имащи за 
цел справяне с предизвикателствата, 
пред които е изправен Съюзът, по 
отношение на енергийната 
сигурност, популяризиране на 
програмата на Енергийна пътна 
карта за периода до 2050 г. и 
насърчаване на прозрачността и 
предсказуемостта на световните 
пазари на енергия и трансфера на 
технологии;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение - буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(дб) насърчаването на партньорства, 
инициативи и дейности, 
предназначени да повишават 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза и 
насърчаване на инициативи, способни 
да засилят доброто представяне на 
Съюза в областта на 
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научноизследователската дейност и 
иновациите, както и 
популяризирането на Програмата на 
Съюза в областта на цифровите 
технологии;

Or. en

Изменение 9

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, 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;

(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, транспорта, заетостта и 
социалната политика, устойчивото
развитие, включително насърчаването 
на достойния труд, и корпоративната 
социална отговорност, търговията и 
сътрудничеството юг–юг, 
образованието, културата, туризма, 
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


