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Изменение 13
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Съюзът трябва също ефективно 
да насърчава териториалното 
сътрудничество между най-
отдалечените региони и съседните 
държави, защото на тези региони 
следва да се гледа като на предни и 
привилегировани постове на Съюза за 
развитие на отношенията между 
Европейския съюз и Северна Америка, 
Централна Америка, Южна Америка, 
Африка и Индия.

Or. pt

Изменение 14
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. припомня, че без своите най-
отдалечени региони ЕС щеше да бъде 
лишен от „предни постове“ в близост 
до други континенти и неговите 
географски граници щяха да бъдат 
значително по-ограничени. Тяхното 
положение им отрежда 
привилегировано място за 
задълбочаване на външните 
отношения, като дава възможност 
на Съюза да утвърждава позициите 
си в световен мащаб. Поради това 
най-отдалечените региони трябва да 
възприемат европейската политика 
на съседство и да използват нейните 
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инструменти и по-специално 
инструментите за трансгранично 
сътрудничество.

Or. pt

Изменение 15
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. счита, че интегрирането и 
отварянето на тези региони и 
географски пространства извън Съюза 
не са — и няма да бъдат — повлияни 
от географската им отдалеченост.
Богатството на историческите, 
езиковите и културните връзки, 
които ги свързват с различни 
територии по света им отреждат 
специално място в задълбочаването 
на отношенията, които позволяват 
на Съюза да утвърждава позициите 
си по света.

Or. pt

Изменение 16
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
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ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

ценности на демокрацията и правата на 
човека и правата на малцинствата, 
принципите на правовата държава, 
доброто управление и принципите на 
пазарна икономика и устойчиво 
развитие.

Or. fr

Изменение 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подкрепата по силата на този 
инструмент и на Европейския фонд за 
регионално развитие следва да бъде 
предоставяна на програми за 
трансгранично сътрудничество по 
външните граници на Европейския съюз 
между партньорските държави и 
държавите членки, за да се насърчава 
интегрираното и устойчиво регионално 
развитие между съседни гранични 
региони и хармонична териториална 
интеграция в целия Съюз и със 
съседните държави.

(8) Подкрепата по силата на този 
инструмент и на Европейския фонд за 
регионално развитие следва да бъде 
предоставяна на програми за 
трансгранично сътрудничество по 
външните граници на Европейския съюз 
между партньорските държави и 
държавите членки, за да се насърчава 
интегрираното и устойчиво регионално 
развитие между съседни гранични 
региони и хармонична териториална 
интеграция в целия Съюз и със 
съседните държави. За да се гарантира 
ефективното изпълнение на 
програмите за трансгранично 
сътрудничество по външните 
граници, е важно да се хармонизират 
правилата за тяхното прилагане с 
правилата за Европейско 
териториално сътрудничество.

Or. fr

Изменение 18
Riikka Manner
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Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За да се гарантират ясни правила 
за прилагане на програмите за 
трансгранично сътрудничество и 
гъвкавостта, която се изисква от 
тези програми, следва да се обмисли 
прегрупиране на елементите, 
определящи трансграничното 
сътрудничество в един пакет, вместо 
общите разпоредби за изпълнение, 
които само частично определят 
процедурите по отношение на 
трансграничното сътрудничество.

Or. fi

Изменение 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Предвид събитията в 
Средиземноморието след Арабската 
пролет е необходима интегрирана 
евро-средиземноморска политика, 
най-вече за насърчаване на 
инвестициите, ускоряване на 
растежа и увеличаване на заетостта, 
и гарантиране на балансирано 
развитие на регионите както на 
южното, така и на северното 
Средиземноморие.

Or. fr

Изменение 20
Riikka Manner
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Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Европейският съюз се ангажира 
в подкрепа на Северното измерение на 
партньорството и следователно 
трябва да разработи инструменти, 
позволяващи участие в трансгранично 
сътрудничество. За да се осигури 
подробно описание на 
продължаването на финансирането 
за Северното измерение за следващия 
период на програмиране, разпоредбите 
по този въпрос следва да бъдат 
включени в настоящия регламент. 

Or. fi

Обосновка

Северното измерение има силна регионална специфика. Освен това страните 
участнички вземат участие в сътрудничеството в рамките на програми за 
трансгранично сътрудничество, свързани с европейския инструмент за съседство и 
партньорство.

Изменение 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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
гарантира, че сътрудничеството на 
Съюза и сътрудничеството на 
държавите членки се допълват и 
подсилват взаимно, е целесъобразно да 
се предвиди съвместно програмиране, 

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

енергетиката, транспорта, 
образованието и 
научноизследователската дейност, е 
целесъобразно да се предвиди 
съвместно програмиране и 
финансиране, към което следва да се 
прибягва, когато това е възможно и 
целесъобразно.

Or. fr

Изменение 22
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент се използва в 
полза на партньорските държави и 
може също да се използва за общата 
полза на ЕС и партньорските държави.

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент се използва в 
полза на партньорските държави и 
трябва също да се използва за общата 
полза на ЕС и партньорските държави.

Or. fr

Изменение 23
Wojciech Michał Olejniczak

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 

1. Подкрепата по силата на настоящия 
регламент насърчава засиленото 
политическо сътрудничество и 
постепенната икономическа и социална 
интеграция между Съюза и 
партньорските държави и по-специално 
прилагането на споразуменията за 
партньорство и сътрудничество, 
споразуменията за асоцииране или 
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или бъдещи споразумения, както и 
съвместно договорените планове за 
действие.

други съществуващи или бъдещи 
споразумения, както и съвместно 
договорените планове за действие.

Or. pl

Изменение 24
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

a) насърчаване на правата на човека, 
правата на малцинствата и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

Or. fr

Изменение 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората; в тази връзка следва да се 
насърчава развитието на Евро-
средиземноморския университет 
(EMUNI), както и академичния обмен 
и обмена на студенти. Следва също 
така да се подчертае определящата 
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роля на сътрудничеството между 
общините и социалните партньори в 
Европейския съюз и в съседните 
държави, като това, включващо Евро-
средиземноморската асамблея на 
регионалните и местните власти 
(ARLEM)

Or. fr

Изменение 26
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората;

в) създаване на условия за добре 
управлявана мобилност на хора и 
насърчаване на контактите между 
хората, включително и особено в 
областта на културата и спорта;

Or. pl

Изменение 27
Riikka Manner

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 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, поставяне 
на по-силен акцент върху търсенето 
на общата полза за участващите 
държави, устойчивото развитие на 
селските райони, действията в областта 



AM\900921BG.doc 11/23 PE488.042v01-00

BG

на климата и устойчивостта при 
бедствия;

Or. en

Изменение 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
сътрудничество; особено важно е да се 
развиват трансевропейските мрежи, 
транспортната инфраструктура, и 
по-специално „морските 
магистрали“, с цел увеличаване на 
обмена и улесняване на мобилността 
между европейски и съседните 
региони. 

Or. fr

Изменение 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на изграждането на 
синергии и подобряването на 
координацията между фондовете и 
програмите в рамките на 
предприсъединителния инструмент и 
политиката за съседство;

Or. fr
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Изменение 30
Alain Cadec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) засилване на контрола по 
външните граници на Европейския 
съюз;

Or. fr

Изменение 31
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Такава подкрепа не ангажира 
Съюза по никакъв начин при 
евентуална кандидатура за членство 
от съответните страни.

Or. fr

Изменение 32
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за
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на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

развитие и за реформи на 
партньорската държава и нейния
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

Or. fi

Изменение 33
Евгени Кирилов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Безпроблемното прилагане на 
принципа за партньорство, посочен в 
параграф 2, изисква подкрепа за 
изграждането на капацитет и 
подобряване на положението на 
съответните партньори, които 
могат да бъдат осигурени чрез мерки 
за изграждане на институционален 
капацитет, подкрепяни от 
настоящия инструмент;

Or. en

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
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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, 
предоставена от Съюза, държавите 
членки и Европейската инвестиционна 
банка. Синергията между тези две 
програми е важна за постигането и 
взаимното укрепване на целите на 
регионално и трансгранично равнище.

Or. ro

Изменение 35
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) програми за трансгранично 
сътрудничество, отнасящи се до 
сътрудничество между една или повече 
държави членки, от една страна, и една 
или повече партньорски държави и/или 
Руската федерация, от друга страна, 
които се провеждат по протежението на 
общата им част от външната граница на 
ЕС.

в) програми за трансгранично 
сътрудничество и сътрудничество 
между регионите в рамките на една 
държава членка, отнасящи се до 
сътрудничество между една или повече 
държави членки, от една страна, и една 
или повече партньорски държави и/или 
Руската федерация, от друга страна, 
които се провеждат по протежението на 
общата им част от външната граница на 
ЕС.

Or. bg

Изменение 36
Luís Paulo Alves

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

б) за морски граници, обхващащи 
териториални единици, отговарящи на 
NUTS ниво 3 или на еквивалентно ниво, 
по дължината на морските граници 
между държави членки и партньорски 
държави и/или Руската федерация,
отделени от максимум 150 км, без да се 
засягат потенциалните корекции, 
необходими за осигуряване на 
съгласуваност и последователност на 
действията за сътрудничество;

б) за морски граници, обхващащи 
териториални единици, отговарящи на 
NUTS ниво 3 или на еквивалентно ниво, 
по дължината на морските граници 
между държави членки и партньорски 
държави и/или Руската федерация, 
отделени от максимум 150 км, с 
изключение на най-отдалечените 
региони, за които това ограничение не 
се отнася, без да се засягат 
потенциалните корекции, необходими за 
осигуряване на съгласуваност и 
последователност на действията за 
сътрудничество;

Or. pt

Изменение 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) финансово участие в 
транснационални програми, създадени 
по силата на Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета от 
[…] г. относно специфични разпоредби 
за подкрепа от Европейския фонд за 
регионално развитие по цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“, в които участват 
партньорските държави и/или Руската 
федерация.

ж) финансово участие в настоящи и 
бъдещи макрорегионални стратегии и 
в транснационални програми, създадени 
по силата на Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета от 
[…] г. относно специфични разпоредби 
за подкрепа от Европейския фонд за 
регионално развитие по цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“, в които участват 
партньорските държави и/или Руската 
федерация.

Or. fr
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Изменение 38
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) финансово участие в 
транснационални програми, които 
представляват част от разширена 
мекрорегионална стратегия, 
включваща партньорски държави по 
Европейската политика за съседство 
и/или Руската федерация.

Or. fr

Изменение 39
Евгени Кирилов

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. Индикативното разпределение на 
средства за съвместните оперативни 
програми взема предвид съответните 
критерии за 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.
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Or. en

Изменение 40
Riikka Manner

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. 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. Следва да се определи по-точно 
предоставянето на финансови 
средства на базата на евентуални 
други критерии. 

Or. fi

Изменение 41
Евгени Кирилов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Съответните критерии, посочени 
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в параграф 4, се приемат с делегиран 
акт.

Or. en

Изменение 42
Евгени Кирилов

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на една година след 
одобрението на документа за 
програмиране, посочен в член 9, 
участващите държави съвместно 
представят на Комисията предложения 
за съвместни оперативни програми. 
Комисията приема всяка съвместна 
оперативна програма след оценка на 
нейната съгласуваност с настоящия 
регламент, документа за програмиране и 
правилата за изпълнение.

4. В рамките на една година след 
одобрението на документа за 
програмиране, посочен в член 9, 
участващите държави съвместно 
представят на Комисията предложения 
за съвместни оперативни програми. 
Комисията приема всяка съвместна 
оперативна програма след оценка на 
нейната съгласуваност с настоящия 
регламент, документа за програмиране и 
правилата за изпълнение в срок от три 
месеца след предаването й от 
участващите държави.

Or. en

Изменение 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако участваща държава поеме 
ангажимент съвместно да съфинансира 
дадена програма, в съвместната 
оперативна програма се уточняват 
мерките за предоставяне, използване и 
мониторинг на съфинансирането.
Съответното споразумение за 

10. Ако участваща държава поеме 
ангажимент съвместно да съфинансира 
дадена програма, в съвместната 
оперативна програма се уточняват 
мерките за предоставяне, използване и 
мониторинг на съфинансирането.
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финансиране се подписва от всички 
участващи държави.

Or. fr

Изменение 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се позволи съвместните 
оперативни програми да бъдат 
подготвени адекватно за изпълнение,
разходите, направени след
представянето на съвместните 
оперативни програми пред Комисията, 
са приемливи най-рано от 1 януари 
2014 г.

3. За да се позволи съвместните 
оперативни програми да бъдат 
подготвени адекватно за изпълнение,
направените разходи се считат за 
допустими от датата на
представянето на оперативната 
програма пред Комисията или от 1 
януари 2014 г., в зависимост от това 
коя дата е по-ранна.

Or. fr

Изменение 45
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилата за изпълнение, които 
определят специфични разпоредби за 
изпълнението на настоящия дял, се 
приемат посредством делегиран акт в 
съответствие с член 14.

1. Правилата за изпълнение, които 
определят специфични разпоредби за 
изпълнението на настоящия дял, се 
приемат посредством делегиран акт в 
съответствие с член 14. Настоящият 
регламент, заедно с инструментите 
за финансиране на европейската 
политика за съседство като част от 
правилата за прилагане на 
трансграничното сътрудничество, 
създават гъвкава рамка, приложима 
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към инструментите за финансиране 
на политиката на съседство за 
изпълнение на програмите за 
трансгранично сътрудничество. 
Комисията следва да разгледа, по 
отношение на трансграничното 
сътрудничество, възможността за 
прегрупиране на отделни разпоредби, 
за да се избегне рискът от 
несъвместимост между правилата за 
изпълнение на програмите за 
трансгранично сътрудничество и 
правилата за осъществяване на 
общата външна дейност на Съюза 
или националните разпоредби на 
участващите държави;

Or. fi

Изменение 46
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Вместо това отправната точка е 
съвместно управление и хармонизация 
с практиките на Европейското 
териториално сътрудничество и 
истинско сътрудничество. 
Нормативната база оставя 
възможност за договаряне на 
различни методи на управление 
между участващите държави.

Or. en

Обосновка

Програмите за трансгранично сътрудничество на ЕИСП се осъществяват при много 
различни условия: някои предполагат сътрудничество и се изпълняват с активното 
участие на партньорската държава, докато други по-скоро наподобяват програми за 
оказване на техническа помощ.
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Изменение 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Темите, обхванати от правилата за 
изпълнение, съдържат разпоредби 
относно:

2. Темите, обхванати от правилата за 
изпълнение, съдържат разпоредби 
относно, наред с другото:

Or. fr

Изменение 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изготвянето, изменението и 
приключването на съвместни 
оперативни програми;

б) съдържанието, изготвянето, 
изменението и приключването на 
съвместни оперативни програми;

Or. fr

Изменение 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ролята и функцията на програмните 
структури: съвместен мониторингов 
комитет, управителен орган и съвместен 
технически секретариат, съвместни 
комисии за подбор, включително 
техния статут, конкретна насоченост, 

в) ролята и функцията на програмните 
структури: съвместен мониторингов 
комитет, управителен орган и съвместен 
технически секретариат, съвместна 
комисия за подбор на проекти, 
включително нейния статут, 
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отчетност и отговорност, описание на 
системите за управление и контрол и 
условия за техническото и финансовото 
управление на подкрепата от Съюза, 
включително приемливост на разходите;

конкретната й насоченост, нейните
отчетност и отговорност, описание на 
системите за управление и контрол и 
условия за техническото и финансовото 
управление на подкрепата от Съюза, 
включително приемливост на разходите
и процедурите за възстановяване;

Or. fr

Изменение 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурите за възстановяване;
мониторинга и оценката;

г) мониторинга и оценката на 
съвместните оперативни програми;

Or. fr

Изменение 51
François Alfonsi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и
правата на малцинствата, както и
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
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решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

Or. fr

Изменение 52
Димитър Стоянов

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 7 % от 
финансовия пакет се разпределят за 
програмите за трансгранично 
сътрудничество и сътрудничество 
между регионите в рамките на една 
държава членка, посочени в член 6, 
параграф 1, буква в).

Or. bg


