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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската политика за съседство (ЕПС) беше разработена през 2004 г. и обхваща 16 
партньори на изток и на юг от ЕС, а именно Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, 
Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Република Молдова, Мароко, 
окупираните палестински територии, Сирия, Тунис и Украйна. В рамките на ЕПС ЕС 
предоставя на своите съседи привилегировано партньорство, изградено на взаимна 
ангажираност за зачитане на ценности и принципи, като демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата държава, доброто управление, принципите на 
пазарната икономика и устойчивото развитие, включително действията в областта на 
климата. Политиката предвижда също така политическо асоцииране и по-задълбочена 
икономическа интеграция, по-голяма мобилност и подобряване на контактите между 
хората. В предстоящата многогодишна финансова рамка 2014-2020 г. ЕПС ще се 
финансира чрез специален инструмент — Европейски инструмент за съседство и 
партньорство (EИСП), който обхваща горепосочените 16 партньорски държави и 
Русия. В предложението на Комисията се отчитат много от промените, които са се 
доказали като необходими в досегашното изпълнение на европейската политика за 
съседство. Докладчикът по принцип споделя това становище.

При все това може да се отбележи, че са необходими някои конкретни корекции на 
регламента, особено що се отнася до регионалната политика за развитие. Това се отнася 
на първо място до предвидените програми за трансгранично сътрудничество и най-вече 
до обхвата на предложено в тази връзка финансиране, така че дори би могло да бъде 
разумно да се помисли за отделен регламент за трансграничното сътрудничество. 
Затова докладчикът предлага уеднаквяване (до ниво от 7%) на дела на финансирането 
по ЕПС на тези програми, на базата на подхода, последователно възприет от 
Европейския парламент за цялата цел за териториално сътрудничество. В същия дух се 
предлага специално позоваване на Европейската група за териториално 
сътрудничество, като се отразява ролята, която се очаква този инструмент да играе след 
обсъжданата понастоящем негова реформа, предвид на бъдещото изпълнение на 
политиката на сближаване както в границите на ЕС, така и извън тях.

Европейската политика за съседство, както и политиката на сближаване, трябва да бъде 
твърдо установена върху принципите на партньорството и многостепенното 
управление, за да включва възможно най-голям брой партньори, които най-вече са 
измежду местните и регионалните органи на съседните държави. Също така трябва да 
бъдат включвани неправителствени организации (организации на гражданското 
общество). Всички така дефинирани партньори трябва да бъдат ангажирани в 
планирането, осъществяването и наблюдението на съвместните оперативни програми 
по EИС. За тази цел за програмите също така следва да бъде предвидено задължително 
преразглеждане в средата на периода на приложение на многогодишната финансова 
рамка на Съюза, каквато е практиката за други политики на Европейския съюз. Затова 
докладчикът предлага всеобхватно решение на този въпрос.

По-общо казано, гореизброените усилия са част от стремежа за демокрация и права на 
човека, с които следва да се ангажират политиките на Европейския съюз. Затова се 
предлага ново съображение, в което се посочват новите решения в тази връзка. Тъй 
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като европейската политика за съседство има за цел да подкрепя изграждането на 
демократични институции и институции на гражданското общество в държавите, 
заобикалящи Европейския съюз, финансирането по ЕИС следва да бъде разпределяно 
на балансирана и варираща основа, като се отразява многообразието от държави и 
региони, попадащи във въпросната политика. Нещо повече, имайки предвид, че 
подобни критерии могат да бъдат определени предварително само до известна степен, 
докладчикът счита, че поне някои от свързаните с тях въпроси могат да се определят в 
делегираните актове, с които се прилага регламентът, при условие че това 
недвусмислено се изисква в самия регламент. При все това, ако се окаже възможно те 
да се определят достатъчно точно в регламента, това би било приветствано.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Приемането на отделен 
регламент относно трансграничното 
сътрудничество по външните 
граници, подобен на програмите 
„INTERREG“, трябва да бъде 
разглеждано като стъпка към 
всеобхватно и системно решение, 
целящо да подобри изпълнението на 
трансгранични програми и проекти.

Or. en

Обосновка

От 2006 г. оперативните програми по външните граници на ЕС следва да се 
адаптират съгласно програмите „INTERREG“. Поради различните структури, 
правомощия, правни системи и критерии за допустимост през границите, от 
настоящата година се прилага специален регламент за програмите „INTERREG“.  
Това се оказа единственият начин да се преодолеят трудностите при 
разработването и реализирането на съвместни програми и проекти. Същият подход е 
необходим по външните ни граници, за да може наистина да се изпълняват съвместни 
програми и проекти и да се усещат ползите еднакво от двете страни на границата.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Следва да се подчертае 
значението на укрепването на 
демокрацията и правата на човека и 
следва да се предприемат инициативи 
за създаване на нови механизми в тази 
област, като например Европейския 
фонд за демокрация.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Стремежът за постигане на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване е важна 
характеристика на Съюза и във 
възможно най-голяма степен следва 
да бъде насочен и към съседните 
държави като част от взаимно 
полезен процес на многостепенно 
управление, включващ в частност 
регионални и местни органи. 
Териториалното измерение на това 
сътрудничество, при все че съдържа 
транснационални и трансрегионални 
аспекти, се изразява в съседните на 
Съюза държави най-силно чрез 
трансгранично сътрудничество.

Or. en
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Изменение 4

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, подобряване 
на сътрудничеството между 
държави членки и партньорски 
държави и между партньорски 
държави, развитие на селските райони, 
действия в областта на климата и 
устойчивост при бедствия;

Or. en

Обосновка

Предимствата и ползите от този инструмент за изграждане на институции са 
множество. Най-важните са: развитие на модерна и ефективна администрация на 
централно, местно и регионално равнище, пряк обмен на опит и знания, що се отнася 
до законодателството на ЕС, прилагане на най-добрите практики на 
администрацията на ЕС, обучение и подобряване на професионалния капацитет, 
промени в организационните практики и култура, по-добра комуникация и 
координация и др.

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) развитие на организациите на 
гражданското общество и 
неправителствените организации и 
подкрепа за техните демократични 
дейности за изграждане на общество.

Or. en
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Обосновка

В някои държави гражданското общество се разглежда като инструмент за 
изграждане на административен капацитет. Трябва да се подчертае, че също така е 
необходимо гражданското общество да се включва в изграждането на демократични 
ценности и да се подкрепят неговите дейности, които не зависят от 
правителството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент по принцип се 
определя в партньорство с 
бенефициерите. В партньорството 
участват, според случая, национални, 
регионални и местни власти, други 
заинтересовани страни, гражданското 
общество, социалните партньори и 
други недържавни участници при 
изготвянето, прилагането и 
мониторинга на подкрепата от Съюза.

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент по принцип се 
определя в партньорство с 
бенефициерите. В партньорството 
участват следните партньори:

(i) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;
(ii) икономическите и социалните 
партньори;
(iii) организации на гражданското 
общество, неправителствени 
организации и организации, 
отговарящи за насърчаването на 
равенството и недискриминацията; 
както и
(iv) недържавни участници.
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.
Участието на тези партньори е в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение.
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Or. en

Обосновка

Участието на гражданското общество представлява важен елемент от 
изграждането и укрепването на демокрацията. Развитието на модерна и ефикасна 
администрация на централно, местно и регионално равнище, прекият обмен на опит и 
знания, прилагането на най-добри практики, обучението и подобряването на 
професионалния капацитет, промените в организационните практики и култура, по-
добрата комуникация и координация, както и не на последно място, прилагането на 
структурните политики, всички тези неща изискват твърдо, ясно и детайлно 
признаване на принципа на партньорство.

Изменение 7

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 за 
съвместните оперативни програми 
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

Обосновка

Естественото голямо разнообразие от страни и региони в съседство с Европейския 
съюз се нуждае от подход, който по един балансиран начин да взима общо под 
внимание различията между тях.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Съвместните оперативни 
програми се преразглеждат в средата 
на периода на приложение на 
многогодишната финансова рамка с 
цел отчитане на факторите, 
възникващи в процеса на прилагане, 
като например:
– промени в приоритетите за 
сътрудничество и социално-
икономически промени,
– резултатите от прилагането на 
съответните мерки и въпроси, 
възникващи в процеса на мониторинг 
и прилагане,
– необходимост от адаптиране на 
размера на наличните средства и 
преразпределяне на ресурсите.

Or. en

Обосновка

Възможностите за преразглеждане на съвместните оперативни програми 
предвидено в предложението на Комисията изглеждат недостатъчни, тъй като до 
голяма степен зависят от волята на участниците от високите равнища, като в 
същото време пренебрегват факта, че местните и регионалните органи и други 
недържавни участници може да са в по-информирана позиция по отношение на 
предизвикателствата, възникващи при прилагането. Следователно следва да се 
създаде възможност за изчерпателен анализ на текущите програми, както вече се 
практикува в други области на политики на ЕС.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Трансграничното сътрудничество 
се прилага в съответствие с 
параграфи 1 и 2, с помощта на 
съответните инструменти. Тези 
инструменти включват по-специално 
Европейската група за териториално 
сътрудничество, в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г.1. 
_________________
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19.

Or. en

Обосновка

Европейската група за териториално сътрудничество вече се е доказала като 
необходима за териториалното сътрудничество (трансгранична, трансрегионална и 
транснационална) в рамките на Европейския съюз. Затова е уместно с разширяването 
на приложното поле, провеждано чрез разглежданите изменения към Регламент № 
1082/2006, така че да обхваща и страните, които не са установени в държава членка, 
ЕГТС да се прилага към европейската политика на разширяване в нейния аспект на 
„външно сближаване“.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 12 и 13, се извършва 
за периода на валидност на настоящия 
регламент.

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 12, 13 и 16, се 
извършва за периода на валидност на 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Въпросното изменение отчита нови позовавания, предложени за делегирания акт.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При надлежно обосновани 
обстоятелства и за да се гарантира 
последователност и ефективност на 
финансирането от Съюза или за да се 
улесни регионалното и 
трансрегионалното сътрудничество, 
Комисията може да реши да разшири 
обхвата на допустимите за финансиране 
действия, за да бъдат включени 
държави, територии и региони, които в 
противен случай не биха отговаряли на 
условията за допустимост за 
финансиране. Независимо от 
разпоредбите на член 8, параграф 1 от 
Общия регламент за изпълнение, 
физически и юридически лица от 
съответните държави, територии и 
региони могат да участват в 
процедурите за изпълнение на тези 
действия. 

1. При надлежно обосновани 
обстоятелства, както е определено в 
делегиран акт в съответствие с член 
14, и за да се гарантира 
последователност и ефективност на 
финансирането от Съюза или за да се 
улесни регионалното и 
трансрегионалното сътрудничество, 
Комисията може да реши да разшири 
обхвата на допустимите за финансиране 
действия, за да бъдат включени 
държави, територии и региони, които в 
противен случай не биха отговаряли на 
условията за допустимост за 
финансиране. Независимо от 
разпоредбите на член 8, параграф 1 от 
Общия регламент за изпълнение, 
физически и юридически лица от 
съответните държави, територии и 
региони могат да участват в 
процедурите за изпълнение на тези 
действия.

Or. en

Обосновка

По мнението на докладчика определението на израза "надлежно обосновани 
обстоятелства", който в настоящия текст позволява участието на различни видове 
фондове на ЕС за външна употреба (ЕИСП, ИПП, ЕФД, фондове за развитие за 
"третия свят) почти изцяло според произвола на изпълнителните органи, изисква
пренаписване и по-голяма конкретност.
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Изменение 12

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, посочени в буква в) от 
член 6, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Тъй като трансграничното сътрудничество е ключов приоритет в политиката на ЕС 
и цели да подпомогне насърчаването на икономическото и социално развитие на 
регионите от двете страни на общите граници, да преодолее предизвикателствата в 
области като околната среда, общественото здраве и превенцията на и борбата 
срещу организираната престъпност, да осигури ефикасни и сигурни граници и да 
поощри местни трансгранични действия от хора за хора, е необходимо за този 
инструмент да се отпуснат значително повече средства.


