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21.3.2019 A8-0174/124

Изменение 124
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Междинен преглед и оценка

1. Комисията приема нова рамка за 
програмиране на ИПП, основана на 
междинната оценка. Не по-късно от 
30 юни 2024 г. Комисията представя 
доклад за междинна оценка на 
прилагането на настоящия 
регламент. Докладът за междинна 
оценка обхваща периода от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2023 г. и в него 
се разглежда приносът на Съюза за 
постигането на целите на 
настоящия регламент посредством 
показатели за измерване на 
резултатите, както и 
констатациите и заключенията 
относно въздействието на 
настоящия регламент.
Европейският парламент може да 
предоставя информация за тази 
оценка. Комисията и ЕСВД 
организират консултация с ключови 
заинтересовани страни и 
бенефициери, включително 
организации на гражданското 
общество. Комисията и ЕСВД 
обръщат особено внимание да се 
гарантира, че са представени най-
силно маргинализираните участници.
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Комисията извършва оценка и на 
въздействието и ефективността на 
своите действия по области на 
интервенция, както и на 
ефективността на програмирането, 
като използва външни оценки. 
Комисията и ЕСВД вземат предвид 
предложенията и становищата на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно независимите външни 
оценки. В рамките на междинната 
оценка се прави оценка на начина, по 
който Съюзът е изпълнил целите, 
установени с настоящия регламент.
2. В доклада за междинна оценка се 
разглеждат също така 
ефикасността, добавената 
стойност, функционирането на 
опростената и рационализирана 
структура на външното 
финансиране, вътрешната и 
външната съгласуваност, както и 
продължаващата значимост на 
целите на настоящия регламент, 
взаимното допълване и полезните 
взаимодействия между 
финансираните действия, приносът 
на мерките за последователна външна 
дейност на Съюза и степента, до 
която обществеността в държавите 
— получателки на помощ, са 
запознати с финансовата подкрепа 
от Съюза, когато е целесъобразно.
3. Докладът за междинна оценка се 
изготвя с конкретната цел да се 
подобри прилагането на 
финансирането от Съюза. Той 
съдържа информация относно 
решения за подновяване, изменение 
или спиране на видовете действия, 
изпълнявани в рамките на настоящия 
регламент.
4. Докладът за междинна оценка 
съдържа и консолидирана 
информация от съответните 
годишни доклади относно цялото 
финансиране, управлявано съгласно 
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настоящия регламент, като се 
включват външните целеви приходи и 
вноските в доверителните фондове и 
се представя разбивка на разходите 
по държави бенефициери, използване 
на финансови инструменти, поети 
задължения и плащания. 
5. Комисията съобщава заключенията 
от оценките, както и своите 
забележки, на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
държавите членки. Резултатите се 
използват при разработването на 
програмите и при разпределянето на 
ресурсите.
6. Комисията приобщава всички 
заинтересовани страни, включително 
организации на гражданското 
общество, в процеса на оценяването 
на финансирането от Съюза, 
предоставено съгласно настоящия 
регламент, и може, когато е 
подходящо, да направи необходимото 
да предприеме съвместни оценки с 
държавите членки с активното 
участие на бенефициерите.
7. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
посочения в настоящия член доклад за 
междинна оценка, придружен по 
целесъобразност от законодателни 
предложения за необходими 
изменения на настоящия регламент.
8. В края на периода на прилагане на 
настоящия регламент, но не по-късно 
от три години след края на периода, 
определен в член 1, Комисията 
извършва окончателна оценка на 
регламента при същите условия, 
както при междинната оценка, 
посочена в настоящия член.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Изменение 125
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 б
Спиране на помощта

 1. Когато бенефициер не спазва 
принципа на демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
доброто управление, не зачита 
правата на човека и основните 
свободи, не спазва стандартите за 
ядрена безопасност или нарушава  
ангажиментите, поети в 
съответните споразумения, сключени 
със Съюза, или последователно 
отстъпва от един или повече 
критерии от Копенхаген, Комисията 
се оправомощава, в съответствие с 
член 14, да приеме делегиран акт за 
изменение на приложение I към 
настоящия регламент с цел временно 
или частично спиране на помощта 
от Съюза. В случай на частично 
спиране се посочват програмите, за 
които то се прилага. 
2. Ако Комисията установи, че 
причините, които обосновават 
спирането на помощта, вече не са 
налице, тя се оправомощава да приеме 
делегирани актове в съответствие с 
член 14, за да измени приложение I с 
цел възстановяване на помощта от 
Съюза. 
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3. В случаи на частично спиране 
помощта на Съюза се използва преди 
всичко за подпомагане на 
организациите на гражданското 
общество и недържавните участници 
във връзка с мерки, насочени към 
насърчаването на правата на човека и 
основните свободи и за подпомагане 
на демократизацията и процесите на 
диалог в страните партньори. 
4. Комисията надлежно взема предвид 
съответните резолюции на 
Европейския парламент при вземане 
на решения. 

Or. en



AM\1180276BG.docx PE635.499v01-00

BG

21.3.2019 A8-0174/126

Изменение 126
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7, буква в
Управление

Хоризонтална управителна група, 
съставена от всички съответни 
служби на Комисията и на ЕСВД и 
председателствана от ЗП/ВП или от 
представител на тази служба, 
отговаря за ръководството, 
координацията и управлението на 
този инструмент по време на целия 
управленски цикъл, за да се гарантира 
последователност, ефикасност, 
прозрачност и отчетност на цялото 
външно финансиране от Съюза. 
ЗП/ВП осигурява цялостната 
политическа координация на 
външната дейност на Съюза. През 
целия цикъл на програмиране, 
планиране и прилагане на 
инструмента ЗП/ВП и ЕСВД 
работят съвместно със съответните 
членове и служби на Комисията, 
определени въз основа на естеството 
и целите на планираните действия, 
като се надгражда върху техния 
опит. ЗП/ВП, ЕСВД и Комисията 
подготвят всички предложения за 
решения в съответствие с 
процедурите на Комисията и ги 
представят за приемане. 
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Европейският парламент участва 
пълноценно в етапите на 
проектиране, програмиране, 
мониторинг и оценяване на 
инструментите за външно 
финансиране, за да гарантира 
политически и демократичен 
контрол и отчетност на 
финансирането на Съюза в сферата 
на външните действия.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/127

Изменение 127
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а
Член 8 в

 Приемане на планове за действие и 
мерки 
1. Комисията приема планове за 
действие и мерки посредством 
решение на Комисията в 
съответствие с Финансовия 
регламент.
2. Комисията взема предвид 
съответния подход на Съвета и на 
Европейския парламент относно 
политиката при планирането и 
последващото прилагане на тези 
планове за действие и мерки в 
интерес на съгласуваността на 
външната дейност на Съюза. 
Комисията информира незабавно 
Европейския парламент за 
планирането на планове за действие и 
мерки съгласно настоящия член, 
включително за предвидените 
финансови средства, и информира 
Европейския парламент също в случай 
на значителни промени или 
удължаване на тази помощ. 
Възможно най-рано след приемането 
или значителната промяна на 
съответната мярка и при всички 
положения в рамките на един месец 
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след това, Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
и прави преглед на естеството и 
обосновката на приетата мярка, 
нейната продължителност, бюджет 
и контекст, включително на 
допълващия характер на тази мярка 
спрямо друга текуща и планирана 
помощ на Съюза. В случай на 
извънредни мерки за помощ 
Комисията посочва също дали, до 
каква степен и по какъв начин ще 
осигурява непрекъснатостта на 
политиката, осъществявана чрез 
извънредната помощ посредством 
средносрочна и дългосрочна помощ 
съгласно настоящия регламент. 
3. Преди приемането на планове за 
действия и мерки, които не се 
основават на програмните документи 
съгласно член 8а, параграф 2, с 
изключение на случаите, посочени в 
член 8а, параграфи 3 и 4, Комисията 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 14, за да допълни настоящия 
регламент, като определи 
специфичните цели, които трябва да 
бъдат постигнати, очакваните 
резултати, инструментите, които 
трябва да се използват, основните 
дейности и примерните разпределени 
финансови средства по тези планове 
за действие и мерки. 
4. На равнището на отделните 
действия се предприема подходящ 
преглед на състоянието на правата 
на човека, социалните условия и 
околната среда, включително 
относно въздействието върху 
изменението на климата и върху 
биологичното разнообразие, в 
съответствие с приложимите 
законодателни актове на Съюза, в 
това число Директива 2011/92/ЕС1a на 
Европейския парламент и на Съвета 
и Директива 85/337/ЕИО1б на Съвета, 
който включва, когато е приложимо, 
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оценка на въздействието върху 
околната среда за екологично 
чувствителни действия, и по-
специално за мащабни нови 
инфраструктури. 
Освен това се извършват 
предварителни оценки на 
въздействието върху правата на 
човека, равенството между половете, 
социалната и трудовата дейност, 
както и анализ на конфликтите и 
оценка на риска. 
Когато е целесъобразно, при 
изпълнението на секторните 
програми се използват стратегически 
оценки на състоянието на правата на 
човека и на социалните и 
екологичните аспекти. Комисията 
гарантира участието на 
заинтересованите страни в тези 
оценки и публичния достъп до 
резултатите от тези оценки. 
 __________________ 
1a Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда (кодифициран текст) 
(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 
1б Директива 85/337/ЕИО на Съвета 
от 27 юни 1985 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични 
и частни проекти върху околната 
среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).   

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Изменение 128
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019.
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 13, 
се предоставя на Комисията.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 7, 
параграф 3, член 7а, член 7б, 
параграфи 1 и 2, член 8в, параграф 3 и 
членове 13 и 15, се предоставя на 
Комисията.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/129

Изменение 129
Дейвид Макалистър
от името на комисията по външни работи

Доклад A8-0174/2019.
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бивша югославска република 
Македония

Република Северна Македония

Or. en


