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Изменение 14
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете и недискриминацията.
То следва да стимулира също така 
тяхното икономическо и социално 
развитие, което лежи в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“, и 
постепенното привеждане в 
съответствие с критериите от 
Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете, закрилата на 
националните, етническите, 
религиозните и езиковите 
малцинства, и недискриминацията. То 
следва да стимулира също така тяхното 
икономическо и социално развитие, 
което лежи в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие със стратегията
„Европа 2020“, и постепенното 
привеждане в съответствие с критериите 
от Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.



PE488.041v01-00 4/12 AM\900920BG.doc

BG

Or. pl

Изменение 15
Derek Vaughan

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва 
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права и да насърчават равенството 
между половете и недискриминацията.
То следва да стимулира също така 
тяхното икономическо и социално 
развитие, което лежи в основата на 
програма за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“, и 
постепенното привеждане в 
съответствие с критериите от 
Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
стратегия.

(8) Подпомагането по настоящия 
регламент следва да се предоставя в 
съответствие с рамката на политиката на 
разширяване, определена от Съюза за 
всяка страна бенефициер, която е 
отразена в пакета годишни мерки на 
Комисията по повод разширяването, 
включващ докладите за напредъка и 
стратегията за разширяване, в 
споразуменията за стабилизиране и 
асоцииране и в Европейските 
партньорства или Партньорствата за 
присъединяване. Подпомагането следва
да се съсредоточи основно върху 
ограничен брой области на политиката, 
които ще помогнат на държавите 
бенефициери да укрепят 
демократичните институции и 
правовата държава, да реформират 
съдебната власт и публичната 
администрация, да зачитат основните 
права, да насърчават равенството между 
половете и недискриминацията и да 
преодолеят корупцията и 
организираната престъпност. То 
следва да стимулира също така тяхното 
икономическо и социално развитие, 
което лежи в основата на програма за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие със стратегията
„Европа 2020“, и постепенното 
привеждане в съответствие с критериите 
от Копенхаген. Следва да се подобри 
съгласуваността между финансовата 
помощ и цялостния напредък по 
прилагането на предприсъединителната 
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стратегия.

Or. en

Изменение 16
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламент (ЕС) № …/…на 
Европейския парламент и на Съвета 
от… (наричан по-нататък „Общ 
регламент за изпълнение“) установява 
общи правила и процедури за прилагане 
на инструментите на Съюза за външна 
дейност, в същото време на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
делегирани правомощия да приема също 
по-подробни правила за определяне на 
единни условия за прилагане на 
настоящия регламент, по-конкретно по 
отношение на управленските структури 
и процедури. Такива правила трябва да 
отчитат извлечените поуки от 
управлението и прилагането на 
предприсъединителна помощ в 
миналото и да са съобразени с 
развитието на ситуацията в държавите 
бенефициери.

(15) Регламент (ЕС) № …/…на 
Европейския парламент и на Съвета 
от… (наричан по-нататък „Общ
регламент за изпълнение“) установява 
общи правила и процедури за прилагане 
на инструментите на Съюза за външна 
дейност, в същото време на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
делегирани правомощия да приема също 
по-подробни правила за определяне на 
единни условия за прилагане на 
настоящия регламент, по-конкретно по 
отношение на управленските структури 
и процедури. Такива правила трябва да 
отчитат извлечените поуки от 
управлението и прилагането на 
предприсъединителна помощ в 
миналото и да са съобразени с 
развитието на ситуацията в държавите 
бенефициери. Следва обаче да се 
подчертае, че Комисията следва да 
използва делегираните актове само 
когато е необходимо, като гарантира 
по този начин правото на 
Европейския парламент да даде 
становище по предлаганите от
Комисията мерки. 

Or. pt

Изменение 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За подпомагането следва да 
продължат да се използват структурите 
и инструментите, доказали своите 
качества в процеса на 
предприсъединяването. Преходът от 
пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към 
децентрализирано управление, 
делегирано на държавите бенефициери, 
трябва да бъде постепенен и в 
съответствие с възможностите на всяка 
страна бенефициер.

(17) За подпомагането следва да 
продължат да се използват структурите 
и инструментите, доказали своите 
качества в процеса на 
предприсъединяването. Преходът от 
пряко управление на 
предприсъединителните фондове от 
страна на Комисията към 
децентрализирано управление, 
делегирано на държавите бенефициери, 
трябва да бъде постепенен и в 
съответствие с възможностите на всяка 
страна бенефициер. С цел борба с 
корупцията трябва да се увеличат 
прозрачността, доброто управление, 
предотвратяването на нарушенията, 
спазването и наблюдението, 
отчетността и контролът, както и 
да се предприемат по-решителни 
мерки за одитиране в този процес.

Or. en

Изменение 18
Derek Vaughan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) реформа на публичната 
администрация и добро управление;

iv) реформа на публичната 
администрация, добро управление и 
повишаване на институционалния 
капацитет;

Or. en
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Изменение 19
Derek Vaughan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на икономическото, 
социалното и териториалното развитие с 
цел постигане на устойчив, 
интелигентен и приобщаващ растеж 
чрез, inter alia:

б) подпомагане на икономическото, 
социалното и териториалното развитие с 
цел постигане на устойчив, 
интелигентен и приобщаващ растеж  и 
засилено сътрудничество между 
държавите членки и страните 
кандидатки или потенциални 
кандидатки за насърчаване на обмена 
на опит и знания относно 
законодателството и 
администрацията на Съюза, чрез, 
inter alia:

Or. en

Изменение 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) изграждане на физически капитал, 
подобряване на връзките с мрежите на 
Съюза и регионалните мрежи.

v) изграждане на физически капитал, 
подобряване на връзките с
инфраструктурите на Съюза и 
регионалните мрежи.

Or. en

Изменение 21
Derek Vaughan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – точка v a (нова)



PE488.041v01-00 8/12 AM\900920BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) разработване на 
инфраструктурни проекти за 
преодоляване на потребностите, 
свързани с регионалния и националния 
транспорт, енергията и 
комуникацията. 

Or. en

Изменение 22
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, 
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет;

– Напредък в областта на демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи
и правата на малцинствата, 
правосъдната система и равнището на 
административния капацитет;

Or. fr

Изменение 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процеса на преход към членство в ЕС 
и изграждане на капацитет;

a) процеса на преход към членство в ЕС, 
информираност на гражданите 
относно Европейския съюз и 
изграждане на капацитет;

Or. en
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Изменение 24
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) действия в рамките на борбата с 
изменението на климата и 
предотвратяването на бедствията;

Or. ro

Изменение 25
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като правило, в хода на подготовката, 
прилагането и мониторинга на 
подпомагането, отпускано по силата на 
настоящия регламент, Комисията ще 
действа в партньорство с държавите 
бенефициери. Партньорството ще 
включва компетентни национални, 
регионални и местни органи, 
икономически и социални партньори, 
гражданското общество и недържавни 
участници, когато е уместно.

5. Като правило, в хода на подготовката, 
прилагането и мониторинга на 
подпомагането, отпускано по силата на 
настоящия регламент, Комисията ще 
действа в партньорство с държавите 
бенефициери. Партньорството ще 
включва компетентни национални, 
регионални и местни органи, 
икономически и социални партньори, 
гражданското общество и недържавни 
участници.

Or. ro

Изменение 26
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критериите, които ще се използват за 
разпределяне на средства за държавите 
бенефициери, както и за дейности за 
сътрудничество между няколко страни и 
териториално сътрудничество;

а) критериите, които ще се използват за 
разпределяне на средства за държавите 
бенефициери, както и за дейности за
трансгранично и териториално
сътрудничество между няколко страни;

Or. bg

Изменение 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Стратегическият доклад за всяка 
страна, приближаваща се до 
присъединяване (поне година преди 
членството в Съюза), предвижда 
преходен период от инструмента 
ИПП към структурните фондове и 
Кохезионния фонд.
През този период се създава работна 
група за управлението на фондовете 
на Съюза, която да подпомага 
съответния орган при определянето 
на вида техническа помощ, която 
следва да се предостави.

Or. en

Обосновка

Това би позволило на страната да се подготви за използването на структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС от момента на присъединяване към ЕС.

Изменение 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стратегическите документи се 
преразглеждат в средата на периода и 
при необходимост се преработват. Те 
могат да се преразглеждат по всяко 
време по инициатива на Комисията.

4. Стратегическите документи се 
преразглеждат в средата на периода и 
при необходимост се преработват. Те 
могат да се преразглеждат по всяко 
време по инициатива на Комисията.

Европейският парламент има 
правомощието да изисква от 
Комисията преразглеждане на 
стратегическите документи.
В случай на отрицателен отговор 
Комисията предоставя пълна 
обосновка.

Or. en

Изменение 29
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато е уместно, ИПП може да 
допринесе за програми или мерки, 
въвеждани като част от 
макрорегионална стратегия, с 
участието на страни бенефициери на 
ИПП.

Or. fr

Изменение 30
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтният размер на финансовите 
средства за прилагане на настоящия 
регламент за периода 2014—2020 г. е 
14 110 100 100 EUR (по текущи цени).
До 3 % от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициери и държави-членки на ЕС.

1. Референтният размер на финансовите 
средства за прилагане на настоящия 
регламент за периода 2014—2020 г. е 
14 110 100 100 EUR (по текущи цени).
Не по-малко от 7 % и не повече от 14 
% от референтния размер на 
финансовите средства се заделя за 
програми за трансгранично 
сътрудничество между държави 
бенефициери и държави-членки на ЕС.
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