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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Европейският съюз е един от 

основните донори на икономическа, 

финансова и техническа помощ за трети 

държави. Макрофинансовата помощ от 

страна на Съюза (наричана по-нататък 

„макрофинансова помощ“) е доказано 

ефикасен инструмент за икономическа 

стабилизация и фактор за структурни 

реформи в държавите бенефициери. В 

съответствие с общата си политика 

спрямо страните кандидатки, 

потенциални кандидатки за членство и в 

съседство със Съюза, той следва да бъде 

в позиция да предоставя 

макрофинансова помощ на държавите, 

които целят развиване на зона на 

споделена стабилност, сигурност и 

просперитет. 

(1) Европейският съюз е един от 

основните донори на икономическа, 

финансова и техническа помощ за трети 

държави. Макрофинансовата помощ от 

страна на Съюза (наричана по-нататък 

„макрофинансова помощ“) е доказано 

ефикасен инструмент за икономическа 

стабилизация и фактор за структурни 

реформи в държавите бенефициери. В 

съответствие с общата си политика 

спрямо страните кандидатки, 

потенциални кандидатки за членство и в 

съседство със Съюза, той следва да бъде 

в позиция да предоставя 

макрофинансова помощ на държавите, 

които целят развиване на зона на 

споделена стабилност, сигурност и 

просперитет, винаги със съгласието на 

двете страни. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Рамката за предоставяне на 

макрофинансова помощ на трети 

държави, с които Съюзът има важни 

(3) Рамката за предоставяне на 

макрофинансова помощ на държавите 

кандидатки, потенциални кандидатки за 
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политически, икономически и търговски 

връзки, следва да повиши 

ефективността на помощта. По-

конкретно следва да бъде възможно да 

се предоставя макрофинансова помощ 

на трети държави с цел да се насърчава 

предприемането на мерки в 

икономическа политика, които да 

разрешат кризи с платежния баланс. 

членство и на съседни държави, както и 

на трети държави в изключителни и 

надлежно обосновани случаи, следва да 

повиши ефективността на помощта. По-

конкретно следва да бъде възможно да 

се предоставя макрофинансова помощ 

на тези държави с цел да се насърчава 

предприемането на мерки в 

икономическа политика, които да 

разрешат кризи с платежния баланс. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Комисията следва да гарантира, че 

макрофинансовата помощ съответства 

на основните принципи, цели и мерки, 

предприети в различните области на 

външни дейности и други политики на 

Съюза, свързани с тях.  

(9) Комисията, в тясно сътрудничество с 

ЕСВД, следва да гарантира, че 

макрофинансовата помощ съответства 

на основните принципи, цели и мерки, 

предприети в различните области на 

външни дейности и други политики на 

Съюза, свързани с тях, като Съюзът не 

следва да се опитва да ги налага, а да се 

стреми към постигането на 

споразумение по тях с държавите, 

получаващи помощта.  

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Макрофинансовата помощ 

представлява също така инструмент 

на външната политика на Съюза и 

следва да служи за подобряване на 

възприемането и влиянието на Съюза 

отвъд неговите граници. С цел 

координация и последователност на 

външната политика на Съюза, 

тясното участие на ЕСВД следва да 
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бъде гарантирано по време на цялата 

операция по оказване на 

макрофинансова помощ. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Трета държава, която има 

определяща роля за регионалната 

стабилност и е от стратегическо 

значение за Съюза, може да се счита 

за отговаряща на условията за 

получаване на макрофинансова 

помощ, при извънредни и надлежно 

обосновани обстоятелства, при 

условие че тя е политически, 

икономически и географски близка до 

Съюза. Решението за предоставяне на 

макрофинансова помощ на такава 

държава следва да се предостави на 

Комисията под формата на делегиран 

акт. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) С цел позволяване на гъвкавост 

при използването на 

макрофинансовата помощ като част 

от външната дейност на Съюза, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, с които да определя дали 

държави, които не са нито 

кандидатки, нито потенциални 

кандидатки за членство, нито 
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съседни държави, отговарят на 

съответните условия. От особена 

важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище. При 

подготовката и съставянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременно, 

своевременно и подходящо предаване 

на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Размерът на помощта се основава на 

остатъчните нужди на държавата 

бенефициер от външно финансиране. Те 

се установяват от Комисията в 

сътрудничество с международните 

финансови институции, въз основа на 

обстойна и подробно документирана 

количествена оценка. Комисията по-

конкретно ще се позове на последните 

прогнози на МВФ за платежния баланс 

на въпросната държава и ще отчете 

очакваните финансови приноси от 

многостранните донори. 

1. Размерът на помощта се основава на 

остатъчните нужди на държавата 

бенефициер от външно финансиране. Те 

се установяват от Комисията в 

сътрудничество с международните 

финансови институции и ЕСВД, въз 

основа на обстойна и подробно 

документирана количествена оценка. 

Комисията по-конкретно ще се позове 

на последните прогнози на МВФ за 

платежния баланс на въпросната 

държава и ще отчете очакваните 

финансови приноси от многостранните 

донори.  

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай, че нуждите от финансиране 

на държавата бенефициер се понижат 

съществено по време на периода на 

3. В случай, че нуждите от финансиране 

на държавата бенефициер се понижат 

значително през периода на изплащане 
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изплащане на отделните траншове от 

макрофинансовата помощ, Комисията, в 

съответствие с член 14, параграф 2, 

може да реши да намали размера на 

средствата, предоставени в рамките на 

помощта, да прекрати временно или да 

отмени помощта. 

на отделните траншове от 

макрофинансовата помощ, Комисията 

прави преоценка на икономическата и 

финансовата ситуация в държавата 

бенефициер и въз основа на оценката и 

в съответствие с член 14, параграф 2 

може да реши да намали размера на 

средствата, предоставени в рамките на 

помощта, да прекрати временно или да 

отмени помощта. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Предварително условие за 

предоставяне на макрофинансова 

помощ е държавата бенефициер да 

съблюдава ефективни демократнични 

механизми, включително 

многопартийни парламентарни системи, 

правова държава и зачитане на правата 

на човека. 

1. Предварително условие за 

предоставяне на макрофинансова 

помощ е държавата бенефициер да 

съблюдава ефективни демократнични 

механизми, включително 

многопартийни парламентарни системи, 

правова държава и зачитане на правата 

на човека. Тази оценка се възлага на 

ЕСВД в сътрудничество с 

Европейската комисия и в нея се 

вземат под внимание резолюциите и 

докладите, приети от Европейския 

парламент относно държавите 

бенефициери. Оценката може да 

установи препоръки по отношение на 

укрепването на демократичните 

институции, правата на човека, 

прозрачността и борбата с 

корупцията. С оглед на защитата на 

демократичните ценности и 

интереси на Съюза и засилването на 

спазването на основните права в 

държавите бенефициери, 

Меморандумът за разбирателство 

включва специфични за съответната 

държава мерки, които съответстват 

на външните политики на Съюза, 

насочени към укрепване на 

принципите на правовата държава, 
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правата на човека и трудовите права, 

прозрачността и борбата с 

корупцията. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изплащането на отделните траншове 

от помощта се обуславя от 

задоволителното изпълнение на 

програма на МВФ. То се обуславя също 

от предприемането в рамките на 

конкретен период от време на поредица 

от ясно определени мерки за 

икономическа политика, насочени към 

структурни реформи, по които 

Комисията и държавата бенефициер ще 

се договорят и които ще бъдат 

установени в Меморандум за 

разбирателство. 

3. Изплащането на отделните траншове 

от помощта се обуславя от 

задоволителното изпълнение на 

програма на МВФ и от спазването на 

политическите и основаващи се на 

ценности принципи от Женева. То се 

обуславя също от предприемането в 

рамките на конкретен период от време 

на поредица от ясно определени мерки 

за икономическа политика, насочени 

към структурни реформи, по които 

Комисията и държавата бенефициер ще 

се договорят и които ще бъдат 

установени в Меморандум за 

разбирателство. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

  

2. Ако условията, посочени в член 1, 

член 2, член 4 и член 6, са спазени, 

Комисията, в съответствие с член 14, 

параграф 2, отпуска макрофинансова 

помощ. 

2. Ако условията, посочени в член 1, 

член 2, член 4 и член 6, са спазени, 

Комисията, в тясно сътрудничество с 

ЕСВД, в съответствие с член 14, 

параграф 2, отпуска макрофинансова 

помощ. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. След одобряване на решението за 

предоставяне на макрофинансова 

помощ, Комисията, в съответствие с 

член 14, параграф 3, се договаря с 

държавата бенефициер относно мерките 

за политики, посочени в член 6, 

параграфи 3, 4, 5 и 6. 

4. След одобряване на решението за 

предоставяне на макрофинансова 

помощ, Комисията, в тясно 

сътрудничество с ЕСВД, в съответствие 

с член 14, параграф 3, се договаря с 

държавата бенефициер относно мерките 

за политики, посочени в член 6, 

параграфи 1, 3, 4, 5 и 6. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията уведомява Европейския 

парламент и Съвета за развитието на 

помощта във всяка отделна държава и 

им предоставя съответните документи. 

6. Комисията и ЕСВД уведомяват 

редовно и/или при поискване 

Европейския парламент и Съвета за 

развитието на помощта във всяка 

отделна държава и гарантират 

едновременното и навременно 

предаване на съответните документи. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изплащането на макрофинансовата 

помощ се осъществява до централната 

банка на държавата бенефициер. 

1. Изплащането на макрофинансовата 

помощ се осъществява единствено до 

централната банка на държавата 

бенефициер. 

 



 

PE483.812v03-00 10/16 AD\901558BG.doc 

BG 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Помощта се изплаща на 

последователни траншове, които се 

обуславят от спазването на условията, 

посочени в член 6, параграф 2 и член 6, 

параграф 3. 

2. Помощта се изплаща на 

последователни траншове, които се 

обуславят от спазването на условията, 

посочени в член 6, параграф 1, член 6, 

параграф 2 и член 6, параграф 3. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията прави редовни проверки за 

спазването на условията, посочени в 

член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3.  

3. Комисията прави редовни проверки за 

спазването на условията, посочени в 

член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3. 

ЕСВД извършва редовни проверки, а в 

случай на непредвидени събития – 

спешни такива, дали условията, 

посочени в член 6, параграф 1 

продължават да бъдат изпълнени, и 

съответно информира Комисията.  

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случай, че условията, посочени в 

член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3, 

не са спазени, Комисията може да 

прекрати временно, да намали или да 

отмени изплащането на помощта.  

4. В случай, че условията, посочени в 

член 6, параграф 1, член 6, параграф 2 и 

член 6, параграф 3, не са спазени, 

Комисията, в тясно сътрудничество с 

ЕСВД, може да прекрати временно, да 

намали или да отмени изплащането на 

помощта. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В такива случаи и ако временното 

прекратяване на операцията е 

отменено след консултация с ЕСВД, 

Комисията уведомява Европейския 

парламент и Съвета за причините за 

това.  

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите бенефициери извършват 

редовни проверки за правилното 

използване на финансирането от 

бюджета на Съюза, предприемат 

съответните мерки за предотвратяване 

на нередности и измами и, ако е 

необходимо, предприемат законови 

действия за възстановяването на 

средствата, предоставени съгласно 

настоящия регламент, които са били 

незаконно присвоени. 

1. Държавите бенефициери гарантират 

правилното използване на 

финансирането от бюджета на Съюза, 

предприемат съответните мерки за 

предотвратяване на нередности и 

измами и, ако е необходимо, 

предприемат законови действия за 

възстановяването на средствата, 

предоставени съгласно настоящия 

регламент, които са били незаконно 

присвоени. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато е доказано, че във връзка с 

управлението на помощта съгласно 

настоящия регламент, държавата 

бенефициер е извършила измама или 

корупция, или всякаква друга незаконна 

дейност, накърняваща финансовите 

5. Когато е доказано, че във връзка с 

управлението на помощта съгласно 

настоящия регламент, държавата 

бенефициер е извършила измама или 

корупция, или всякаква друга незаконна 

дейност, накърняваща финансовите 
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интереси на Съюза, Комисията има 

право на пълно връщане на 

безвъзмездните средства и/или 

предсрочно изплащане на заема. 

интереси на Съюза, Комисията има 

право на пълно връщане на 

безвъзмездните средства и/или 

предсрочно изплащане на заема. 

Меморандумът за разбирателство 

включва разпоредби относно 

механизмите, които позволяват 

изземването незаконосъобразно 

присвоени активи. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 11 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11a 

 Решение относно критериите за 

допустимост по отношение на 

трети държави и упражняване на 

делегирането 

 1. В случай че трета държава има 

определяща роля за регионалната 

стабилност и е от стратегическо 

значение за Съюза, и при условие че тя 

е политически, икономически или 

географски близка до ЕС, при 

извънредни и надлежно обосновани 

обстоятелства, може да се счита, че 

същата отговаря на условията да 

бъде бенефициер на операция за 

макрофинансова помощ. 

 2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове с цел да допълни, ако е 

необходимо, настоящия регламент с 

държави, отговарящи на посочените 

в параграф 1 критерии. 

Правомощието да приема делегирани 

актове подлежи на спазването на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 3. Правомощията да приема 

делегираните актове, посочени в член 



 

AD\901558BG.doc 13/16 PE483.812v03-00 

 BG 

2, се предоставят на Комисията за 

срока на прилагане на настоящия 

регламент. 

 4. Делегирането на правомощия може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява делегирането на 

посочените в него правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 5. Непосредствено след приемането 

на делегиран акт, Комисията 

едновременно уведомява Европейския 

парламент и Съвета за него. 

 6. Делегиран акт, приет съгласно 

настоящия член, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, 

и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. 

Този период се удължава с 2 месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията наблюдава напредъка по 

изпълнението на мерките, предприети 

съгласно настоящия регламент, и 

1. Комисията, в тясно сътрудничество с 

ЕСВД, наблюдава напредъка по 

изпълнението на мерките, предприети 
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предава на Европейския парламент и на 

Съвета годишен доклад във връзка с 

прилагането на макрофинансовата 

помощ.  

съгласно настоящия регламент, и 

предава на Европейския парламент и на 

Съвета годишен доклад във връзка с 

прилагането на макрофинансовата 

помощ.  

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В годишния доклад се оценяват 

икономическата ситуация и изгледите за 

държавите бенефициери, както и 

напредъка, постигнат по изпълнението 

на мерките за политика, както е 

посочено в член 6, параграф 3. 

2. В годишния доклад се оценяват 

икономическата ситуация и изгледите за 

държавите бенефициери, както и 

напредъкът, постигнат по изпълнението 

на мерките за политика, както е 

посочено в член 6, параграф 1 и член 6, 

параграф 3. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 14 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитет Комитет 

1. Комисията се подпомага от Комитет. 1. Комисията се подпомага от Комитет. 

ЕСВД е поканена да присъства на 

заседанията и има право да участва в 

нейната работа. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 14 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Преглед 
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 1. Не по-късно от …*, Комисията, в 

тясно сътрудничество с ЕСВД, 

изготвя доклад относно прилагането 

на настоящия регламент и 

постигането на неговите цели. Наред 

с другото, докладът прави преглед на 

прилагането на член 3 и член 6. 

 2. Докладът се представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

и се придружава, ако е целесъобразно, 

от законодателни предложения за 

въвеждане на необходимите 

изменения в настоящия регламент.  

 ___________________ 

 * OВ: четири години след датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

двайсетия ден след датата на 

публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз и се прилага до 31 

декември 2013 г. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

двадесетия ден след деня на 

публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз. 
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