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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Член 49 от ДЕС предвижда, че всяка европейска държава, която зачита ценностите на ЕС 

и се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Разширяванията на 

ЕС се оказаха от полза за всички граждани на ЕС и подготвиха ЕС по-добре за посрещане 

на настоящи и бъдещи предизвикателства.  

 

Предложението на Комисията за нов Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП 

II) цели да създаде инструмент, който да предложи на страните кандидатки техническа и 

финансова помощ с оглед подпомагането им в изпълнението на критериите за 

присъединяване към ЕС. Предшественикът му (ИПП), който изтича в края на 2013 г., 

доказа своята полезност в оказването на помощ на страните кандидатки да преодолеят 

затрудненото си положение и да се развиват устойчиво. 

 

Докладчикът приветства амбицията на Комисията бъдещата предприсъединителна помощ 

да бъде още по-стратегическа, ефикасна и целева, насочена към постигането на по-

устойчиви резултати по отношение на подобряване на готовността за членство на 

страните кандидатки. Новият инструмент следва да продължи да изпълнява общата цел на 

политиката за подпомагане на страните кандидатки и потенциалните кандидатки в 

подготовката им за членство в ЕС и за постепенното привеждане в съответствие на 

техните институции и икономики със стандартите и политиките на Европейския съюз.  

 

Докладчикът е твърдо убеден, че икономическото развитие трябва да върви успоредно с 

политическите реформи, като се има предвид, че икономическият просперитет е важно 

средство за осъществяване на необходимите институционални и политически промени. 

Докладчикът е на мнение, че предложението на Комисията не поставя достатъчен акцент 

върху въпросите, свързани с икономическото развитие, и предлага изменения, за да 

запълни тази липса. А именно, докладчикът намира, че включването на икономическото 

развитие и на търговското сътрудничество сред областите на политиката, които подлежат 

на помощ по регламента за ИПП II, е от първостепенно значение. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Европейска държава, която е 

поискала да членува в Съюза, може да 

стане член едва когато е потвърдено, че 

отговаря на критериите за членство, 

(4) Европейска държава, която е 

поискала да членува в Съюза, може да 

стане член едва когато е потвърдено, че 

отговаря на критериите за 
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договорени на Европейския съвет в 

Копенхаген през юни 1993 г. и при 

условие че присъединяването не 

надскача капацитета на Съюза за 

приемане на новия член. Тези критерии 

са свързани със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

зачитането на правата на човека и 

зачитането и закрилата на малцинствата, 

развитието на икономиката, което 

трябва да бъде достатъчно, за да понесе 

конкурентния натиск на вътрешния 

пазар и способността за поемане както 

на правата, така и на задълженията по 

Договорите. 

присъединяване, договорени на 

Европейския съвет в Копенхаген през 

юни 1993 г. и при условие че 

присъединяването не надскача 

капацитета на Съюза за приемане на 

новия член. Тези критерии са свързани 

със стабилността на институциите, 

гарантиращи демокрацията, правовата 

държава, доброто управление, 

зачитането на правата на човека и 

зачитането и закрилата на малцинствата, 

развитието на икономиката, което 

трябва да бъде достатъчно, за да понесе 

конкурентния натиск на вътрешния 

пазар и способността за поемане както 

на правата, така и, най-основно, на 

задълженията по Договорите. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Процесът на присъединяване се 

основава на обективни критерии и на 

прилагането на принципа на равно 

третиране на всички държави, подали 

молба за членство. Напредъкът към 

присъединяване зависи от способността 

на държавата, поискала да членува в 

Съюза, да предприеме необходимите 

реформи за хармонизиране на своята 

политическа, институционална, 

законодателна, административна и 

икономическа система с правилата, 

стандартите, политиките и практиките в 

Съюза. 

(5) Процесът на присъединяване се 

основава на обективни критерии и на 

прилагането на принципа на равно 

третиране на всички държави, подали 

молба за членство. Напредъкът към 

присъединяване зависи от способността 

на държавата, поискала да членува в 

Съюза, да предприеме необходимите 

реформи за хармонизиране на своята 

политическа, институционална, 

законодателна, административна и 

икономическа система с принципите, 

правилата, стандартите, политиките и 

практиките в Съюза. 

 

Изменение  3 



 

AD\904993BG.doc 5/12 PE486.196v02-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Европейският съвет е дал статут на 

страни кандидатки на Исландия, Черна 

гора, бивша югославска република 

Македония и Турция. Съветът е 

потвърдил европейската перспектива за 

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, 

както и Косово, които се разглеждат 

като потенциални кандидатки. 

(6) Европейският съвет е дал статут на 

страни кандидатки на Исландия, Черна 

гора, бивша югославска република 

Македония,Турция и наскоро — на 

Сърбия. Съветът е потвърдил 

европейската перспектива за Албания, 

Босна и Херцеговина и Косово, които се 

разглеждат като потенциални 

кандидатки. 

 

Изменение  4 

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 бенефициент, 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 

бенефициенти 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 

(8) Подпомагането по настоящия 

регламент следва да се предоставя в 

съответствие с рамката на политиката на 

разширяване, определена от Съюза за 

всяка страна бенефициент, 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 

бенефициенти 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 
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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. 

развитие, което лежи в основата на 

програма за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж в съответствие със 

стратегията „Европа 2020“, и пълното 

привеждане в съответствие с критериите 

от Копенхаген. Следва да се подобри 

съгласуваността между финансовата 

помощ и цялостния напредък по 

прилагането на предприсъединителната 

стратегия. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В интерес на Европейския съюз е 

оказването на подкрепа за държавите 

бенефициенти в усилията им да 

реформират своите системи с цел да ги 

съгласуват със системите на Съюза. 

Предвид това, че целта на настоящия 

регламент не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки 

и може да бъде постигната по-добре на 

равнището на ЕС, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. Съгласно принципа за 

пропорционалност, така както е 

изложен в споменатия член, настоящият 

регламент не надхвърля необходимото 

за постигане на тази цел. 

(13) В интерес на Европейския съюз е 

сътрудничеството с държавите 

бенефициенти по време на 

изпълнението на подпомагането 

съгласно настоящия регламент с 

оглед подкрепянето на усилията им да 

реформират своите системи и да ги 

съгласуват със системите на Съюза. 

Предвид това, че целта на настоящия 

регламент не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки 

и може да бъде постигната по-добре на 

равнището на ЕС, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. Съгласно принципа за 

пропорционалност, така както е 

изложен в споменатия член, настоящият 

регламент не надхвърля необходимото 

за постигане на тази цел. 

Обосновка 

Правилното използване на предприсъединителната помощ е предварително условие за 

нейния успех. Поради тази причина тясното сътрудничество по време на целия процес 

на изпълнение на подпомагането е в интерес както на държавите бенефициенти, 

така и на ЕС.  
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) популяризиране и защита на правата 

на човека и основните свободи, по-

добро спазване на правата на 

малцинствата, насърчаването на 

равенството между половете, 

недискриминацията и свободата на 

печата и насърчаване на 

добросъседските отношения; 

ii) популяризиране и защита на правата 

на човека и основните свободи, по-

добро спазване на правата на 

малцинствата, насърчаването на 

равенството между половете и 

свободата на религията, 
недискриминацията и свободата на 

печата, медиите и интернет и 

насърчаване на добросъседските 

отношения; 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка v) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

v) развитие на гражданското общество и 

социалния диалог; 

v) развитие на гражданското общество и 

започване и засилване на социалния 

диалог; 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка ii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) икономически реформи, които са 

необходими за справяне с конкурентния 

натиск и пазарните сили в рамките на 

Съюза, съчетани с преследване на 

икономически, социални и екологични 

цели; 

ii) икономически и фискални реформи в 

областта на, inter alia, защитата на 

инвестициите, конкуренцията и 

обществените поръчки и 

санитарните и фитосанитарните 

норми, които са необходими за 

справяне с конкурентния натиск и 

пазарните сили в рамките на Съюза, 
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съчетани с преследване на 

икономически, социални и екологични 

цели; 

Обосновка 

Подходящата защита на инвестициите, ефикасната и прозрачна конкуренция и 

законодателството в областта на обществените поръчки, както и последващото 

сближаване със санитарните и фитосанитарните норми на ЕС са ключови елементи 

при повишаването на конкурентоспособността на икономиките на държавите 

бенефициенти. Поради тази причина подпомагането на ЕС има важен принос в това 

отношение. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка ii а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) когато е приложимо, помощ, 

насочена към даването на 

възможност на държавите 

бенефициенти да станат членки на 

Световната търговска организация; 

Обосновка 

За момента три от държавите от Западните Балкани (Сърбия, Босна и Херцеговина 

и Черна гора) имат статут на наблюдатели в СТО. От изключително значение е тези 

държави да бъдат насърчени да станат членове на СТО и да им бъде оказана 

необходимата помощ в тази насока. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii) 

фискални 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) стимулиране на трудовата заетост и 

изграждане на човешки капитал; 

iii) борба с безработицата, 

стимулиране на трудовата заетост и 

изграждане на човешки капитал; 

 



 

AD\904993BG.doc 9/12 PE486.196v02-00 

 BG 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка 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, 

особено на транспортна 

инфраструктура, и подобряване на 

връзките с мрежите на Съюза и 

регионалните мрежи. 

Обосновка 

Подходящата транспортна инфраструктура е основно условие за икономическо 

развитие. Поради тази причина докладчикът счита за необходимо да постави акцент 

върху този елемент от физическия капитал.  

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Укрепване на способността на 

държавите бенефициенти да изпълняват 

задълженията, произтичащи от 

членството, чрез подкрепа на 

постепенното привеждане в 

съответствие с и приемането, 

изпълнението и прилагането на 

достиженията на правото на ЕС, на 

структурните и кохезионните фондове и 

фондовете за земеделие и развитие на 

селските райони и на политиките на 

Съюза. 

в) Укрепване на способността, и по-

специално на институционалния и 

административния капацитет, на 

държавите бенефициенти да изпълняват 

задълженията, произтичащи от 

членството, чрез подкрепа на 

постепенното привеждане в 

съответствие с и приемането, 

изпълнението и прилагането на 

достиженията на правото на ЕС, на 

структурните и кохезионните фондове и 

фондовете за земеделие и развитие на 

селските райони и на политиките на 

Съюза. 

Обосновка 

Институционалният и административният капацитет на държавите бенефициенти 

за провеждане на реформи, необходими за изпълнението на критериите за 

присъединяване, следва да бъде повишаван и подпомаган. Поради това е важно 

помощта на ЕС да се насочи към укрепването на този капацитет. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Напредък в икономическите реформи; 

обосноваността и ефективността на 

стратегиите за социално и 

икономическо развитие, напредъка към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, включително чрез публични 

инвестиции, подпомагани по линия на 

ИПП; 

– Напредък в икономическите реформи; 

обосноваността и ефективността на 

стратегиите за социално и 

икономическо развитие, напредъка към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, включително чрез публични 

инвестиции, подпомагани по линия на 

ИПП; напредък към създаване на 

благоприятна бизнес среда; 

Обосновка 

Една от основните цели на икономическите реформи е създаването на предвидима, 

прозрачна и справедлива бизнес среда. Развитието в тази сфера следователно е 

нужно да бъде формулирано сред показателите за напредък към постигането на 

специфичните цели на предприсъединителната помощ.  

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква a а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) икономическо развитие и 

търговско сътрудничество; 

Обосновка 

Една от специфичните цели на помощта, предвидена по силата на регламента за 

ИПП II, е подпомагането на икономическото, социалното и териториалното 

развитие с оглед на един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки 

това член 3 от предложението на Комисията не споменава икономическото развитие 

и търговското сътрудничество сред областите на политиката, към които е насочена 

помощта. Докладчикът възприема това като значително вътрешно противоречие на 

предложението на Комисията и поради тази причина предлага добавянето на 

икономическото развитие и търговското сътрудничество сред областите на 

политиките, за които се предвижда помощта. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) видовете дейности, които могат да се 

финансират от ИПП; 

б) видовете дейности, които могат да се 

финансират от ИПП и очакваните 

резултати от тях; 

Обосновка 

В съответствие с принципа на обвързаност с условията, предприсъединителната 

помощ следва да бъде насочена към резултатите. Поради това е важно да се 

очертаят резултатите, които се очаква да постигнат държавите бенефициенти. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В случай че средносрочният 

преглед на стратегически документ 

установи, че средствата, отпуснати 

за област на политиката, не се 

използват, до 20 % от тези средства 

могат да бъдат преразпределени към 

друга област на политиките. 

Обосновка 

Гъвкавостта при разпределянето е важна с оглед по-доброто оползотворяване на 

средствата и осигуряването на мотивация за използване на помощта по правилен 

начин. Докладчикът поради това предлага възможност за преразпределяне на 

средствата за отделни области на политиката въз основа на средносрочния преглед 

на стратегически документи. 
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