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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Този проекторегламент е един от елементите на външната политика на ЕС. Той е 

иновативен и се различава от външните инструменти на ЕС за развитие. 

Проекторегламентът има за цел установяването на партньорство и сътрудничество 

между ЕС и по-специално страните, които престават да получават подпомагане за 

развитие и се превръщат в партньори от икономически интерес за ЕС, като Китай, 

Русия, Латинска Америка и др. Проекторегламентът цели насърчаването и 

отстояването на интересите на ЕС и справянето с основните световни 

предизвикателства, в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Този инструмент е с 

ограничен бюджет, като за периода 2014—2020 г. за него са предвидени 1,131 

милиарда евро. Поради това целите и целевите сектори и страни трябва да бъдат добре 

дефинирани, като в настоящия регламент са предвидени механизмите за координация. 

 

Инструментът за партньорство следва да позволи на ЕС да изпълнява програми отвъд 

сътрудничеството за развитие с глобалните участници, да отстоява ефективно 

интересите си в световен мащаб и да се справя, когато е необходимо, с глобални 

въпроси. Инструментът за партньорство ще подпомага мерки по отношение на целите, 

произтичащи от двустранните, регионалните или многостранните отношения на Съюза 

с трети държави, региони и територии, и ще служи за посрещане на 

предизвикателствата в световен план. Този инструмент има за цел подобряване на 

пазарния достъп, развитие на търговията, премахване на бариерите за търговията и 

инвестициите и борба срещу неоснователните мерки на протекционизъм, откриване на 

нови бизнес възможности за европейските предприятия в целия свят посредством 

икономически партньорства и стопанско и регулаторно сътрудничество.  

 

В центъра на регламента следва да бъдат поставени основополагащите стълбове на 

Съюза — ценностите на демокрацията, правовата държава, универсалността, 

неделимостта и зачитането на правата на човека и основните свободи, зачитането на 

човешкото достойнство, както и принципите на международното право. Това следва да 

се гарантира при изготвяне на политиката на Съюза за сътрудничество, както и при 

стратегическото планиране и изпълнение на мерките.  

 

По-ефективното сътрудничество и координацията на процедурите, както между Съюза 

и неговите държави членки, така и в отношенията с други донори и участници, са от 

ключово значение за осигуряване на съгласуваността и уместността на мерките. 

Настоящото предложение ще е по-добре насочено и ще координира по-добре 

приоритетите и действията между законодателите в държавите членки и на равнище на 

Съюза така, че Съюзът да може да реагира гъвкаво и своевременно на променящите се 

обстоятелства, за да увеличи ефективността на своя ангажимент за защита на 

интересите си в отношенията с трети държави. Индикативните области на 

сътрудничество и индикативните разпределения на финансови средства и техните 

изменения са обект на процедурата на делегирани актове. 

 

В тази връзка се прави предложение многогодишните индикативни програми да 

очертават координираната стратегия на Съюза за съответната географската област и 

областта на сътрудничество. Поради това се прави предложение индикативното 
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разпределение на финансовите средства за периода 2014—2020 г. да бъде част от 

настоящия регламент и да бъде указано в приложението към него. Комисията следва да 

има право да приема делегирани актове за преразпределение на финансови средства 

между програмите. Преди да вземе решение относно многогодишните индикативни 

програми, Комисията трябва да извършва задълбочена, независима и безпристрастна 

предварителна оценка на интересите на Съюза, съгласно рамкови приоритети по 

отношение на стратегически географски области и области на сътрудничество. 

 

Предлага се също така и намаляване на дела на несъществените изменения в 

многогодишните индикативни програми от 20 % на 10 % от първоначално 

предвидената сума. Това предложение би било достатъчно безопасно, така че тези 

изменения да не оказват отражение върху приоритетните области и целите, определени 

в многогодишните индикативни програми. Предложението урежда също така и 

процедурата за внасяне на корекции, която следва да бъде приета от Комисията 

съгласно процедурата на консултация, спомената в Общия регламент за изпълнение. 

 

Следва да се предвиди механизъм за преглед на изпълнението на регламента. Ето защо 

по отношение на прегледа са предложени нови разпоредби. Не по-късно от 30 юни 2017 

г. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад с 

оценка на изпълнението на настоящия регламент през първите три години, като 

представя необходимите модификации, включително индикативните разпределения на 

финансови средства, указани в новото приложение Iа. 

 

Всички тези изменения ще спомогнат за по-точно насочване и координиране на 

глобалния инструмент на Съюза за подобряване на партньорството и видимостта на 

Съюза в световен мащаб.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Съюзът се основава на 

ценностите на демокрацията, 

правовата държава, 

универсалността, неделимостта и 

зачитането на правата на човека и 

основните свободи, зачитането на 

човешкото достойнство и 
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принципите на международното 

право. Той има за цел да развие и 

укрепи ангажимента за зачитането 

на тези ценности в партньорските 

държави и региони чрез диалог и 

сътрудничество. Съюзът също така 

се стреми да гарантира 

съгласуваност с другите области на 

своята външна дейност. Това следва 

да се гарантира при изготвяне на 

политиката на Съюза за 

сътрудничество, както и при 

стратегическото програмиране и 

изпълнение на мерките. По-

ефективното сътрудничество и 

координацията на процедурите, 

както между Съюза и неговите 

държави членки, така и в 

отношенията с други донори и 

участници, са от ключово значение за 

осигуряване на съгласуваността и 

уместността на мерките. Съюзът и 

неговите държави членки следва да 

повишат съгласуваността и 

взаимното допълване на 

съответните си политики за 

сътрудничество. С оглед да се 

гарантира, че политиката на Съюза 

за сътрудничество и тази на 

държавите членки се допълват и 

укрепват взаимно, е подходящо да се 

предвидят съвместни процедури за 

програмиране, които следва да се 

прилагат винаги, когато това е 

възможно и уместно. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) За да укрепне и да се задълбочи 

сътрудничеството в области извън 

обхвата на Инструмента за 

сътрудничество за развитие, с Индия и 

(5) Подготвителни действия като 

диалози между икономически 

партньори от частния или публичния 

сектор и научен обмен следва да 
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Китай и с групата държави със среден 

доход в Азия и Латинска Америка бяха 

определени подготвителни действия, 

като бизнес диалози, насърчаване на 

търговията и научен обмен. 

укрепят и да задълбочат 

сътрудничеството в области извън 

обхвата на Инструмента за 

сътрудничество за развитие с Индия и 

Китай и с групата държави със среден 

доход в Азия и Латинска Америка. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В интерес на Съюза е да задълбочи 

своите отношения с партньорите, които 

играят все по-важна роля в 

международната икономика и търговия, 

в търговията и сътрудничеството юг–

юг, в многостранните форуми, 

включително Групата на двадесетте 

финансови министри и управители на 

централни банки (Г-20), в световното 

управление и в посрещането на 

предизвикателствата в световен план. 

Съюзът трябва да изгради всеобхватни 

партньорства с новите участници на 

международната сцена с цел 

насърчаване на стабилен и приобщаващ 

международен ред, преследване на 

общи глобални обществени блага, 

защита на основните интереси на Съюза 

и увеличаване на познанията за Съюза в 

тези държави. 

(7) В интерес на Съюза е да задълбочи 

своите отношения с партньорите, които 

играят все по-важна роля в 

международната икономика и търговия, 

в търговията и сътрудничеството юг–

юг, в многостранните форуми, 

включително Световната търговска 

организация (СТО) и Групата на 

двадесетте финансови министри и 

управители на централни банки (Г-20), в 

световното управление и в посрещането 

на предизвикателствата в световен план. 

Съюзът трябва да изгради всеобхватни 

партньорства с новите участници на 

международната сцена с цел 

насърчаване на стабилен и приобщаващ 

международен ред, преследване на 

общи глобални обществени блага, 

защита на основните интереси на Съюза 

и увеличаване на познанията за Съюза в 

тези държави. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Независимо от това, че настоящият 

регламент е насочен специално към 

участниците на световната сцена, 

(9) Независимо от това, че настоящият 

регламент е насочен специално към 

участниците на световната сцена, 
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приложното му поле следва да бъде 

глобално и да позволява да се 

подпомагат мерки за сътрудничество с 

развиващите се държави, където 

Съюзът има значителни интереси в 

съответствие с целите на настоящия 

регламент. 

приложното му поле следва да бъде 

глобално и да позволява да се 

подпомагат мерки за сътрудничество 

както с развитите, така и с 

развиващите се държави, където 

съществуват значителни взаимни 

интереси в съответствие с целите на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

    (10a) Мерките за сътрудничество, 

насочени към подобряване на пазарния 

достъп и развитие на търговията, 

инвестициите и бизнес 

възможностите, следва да бъдат 

съобразени с интересите на Съюза и 

да гарантират дългосрочни ползи за 

растежа в Съюза чрез укрепване на 

икономическата сигурност и 

непрекъснато създаване на нови 

конкурентоспособни работни места в 

рамките на Съюза, като 

същевременно насърчават напредъка 

и развитието в партньорските 

държави, осигуряват възможност за 

по-добро регионално сътрудничество, 

насърчават инвестициите и 

подобряват икономическото 

управление, укрепват икономическите 

и търговските отношения със 

стратегическите партньори и 

постигат действителен реципрочен 

пазарен достъп. Мерките за 

сътрудничество следва да бъдат по-

добре съобразени със специфичните 

нужди на микропредприятията и 

малките и средните предприятия на 

Съюза с цел укрепване на тяхната 

конкурентоспособност. Следва да се 

търси по-голяма съгласуваност 

между правилата и практиките на 
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Съюза и тези на основните му 

партньори, като същевременно 

Съюзът не снижава изискванията си 

по отношение на практиките на 

стандартизиране и сертификация, а 

се постигне по-широко приемане на 

съществуващите многостранни 

такива, като се подкрепят мерките, 

насочени към регулаторно 

сближаване с основните му търговски 

партньори и регулаторно 

сътрудничество по принцип, с цел 

насърчаване на еквивалентността и 

сближаването на международните 

стандарти и по този начин 

ограничаване на споровете и 

свързаните с тях търговски разходи. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В отношенията със своите 

партньори по света Съюзът се ангажира 

с насърчаването на достойния труд за 

всички хора, заедно с ратифицирането и 

ефективното прилагане на 

международно признатите трудови 

стандарти и многостранните 

споразумения в областта на околната 

среда. 

(11) В отношенията със своите 

партньори по света Съюзът се ангажира 

с насърчаването на устойчивото 

развитие, свободната и справедлива 

търговия и достойния труд за всички 

хора, заедно с ратифицирането и 

ефективното прилагане на 

международно признатите трудови 

стандарти и многостранните 

споразумения в областта на околната 

среда. Настоящият регламент следва 

да бъде ползван като инструмент за 

подпомагане на международната 

конкурентоспособност и спомагане за 

намаляването на риска от 

протекционизъм, при отстояване на 

европейските ценности и търговски 

интереси, както и като инструмент 

за свободна и справедлива търговия, 

който може да въведе в обичайната 

практика в партньорските държави 

ефективното включване и изпълнение 
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на социалните и екологичните 

стандарти, в това число и 

насърчаването на нови форми на 

политики за заетост и създаване на 

работни места, отговарящи на 

стандартите на Международната 

организация на труда (МОТ) за 

достоен труд и възможности за 

растеж за европейската 

промишленост и малките и средните 

предприятия. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) По специално, борбата с 

изменението на климата се приема за 

едно от големите предизвикателства, 

пред които е изправен Съюзът, а също 

и за област, където са необходими 

неотложни международни действия. В 

съответствие с намерението, заявено в 

съобщението на Комисията „Бюджет за 

стратегията „Европа 2020“, за 

увеличаване на дела от бюджета на 

Съюза, свързан с климата, до най-малко 

20%, настоящият регламент следва да 

допринесе за тази цел. 

(12) По специално, борбата с 

изменението на климата се приема за 

едно от големите предизвикателства, 

пред които са изправени Съюзът и 

международната общност, и е 

областта, където са необходими 

неотложни международни действия, 

предвид това, че целите на Съюза в 

тази сфера могат да бъдат 

постигнати единствено чрез 

сътрудничество с основните му 

търговски партньори. В съответствие с 

намерението, заявено в съобщението на 

Комисията „Бюджет за стратегията 

„Европа 2020“, за увеличаване на дела 

от бюджета на Съюза, свързан с 

климата, настоящият регламент следва 

да допринесе за тази цел. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Насърчаването на разнообразните (15) Насърчаването на разнообразните 
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инициативи за сътрудничество и 

партньорство в рамките на един 

инструмент следва също така да 

предостави възможност за икономии от 

мащаба, синергични ефекти, по-голяма 

ефективност, по-оптимизирано вземане 

на решения и управление и висока 

степен на видимост за външната 

дейност на Съюза. 

инициативи за сътрудничество и 

партньорство в рамките на един 

инструмент следва също така да 

предостави възможност за ориентирана 

към бъдещето и иновативна 

стратегия за търговията и 

инвестициите, отчитаща новите 

предизвикателства, пред които е 

изправен Съюзът, за икономии от 

мащаба, синергични ефекти, по-голяма 

ефективност, по-оптимизирано вземане 

на решения и управление и висока 

степен на видимост за външната 

дейност на Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За де се постигнат целите на 

настоящия регламент, е необходимо да 

се следва диференциран и гъвкав 

подход чрез разработването на модели 

за сътрудничество с ключовите 

партньорски държави, които отчитат 

техните икономически, социални и 

политически условия, а също и 

конкретните интереси, политически 

приоритети и стратегии на Съюза, като 

същевременно се запази възможността 

за интервенция в целия свят при 

необходимост. 

(16) За де се постигнат целите на 

настоящия регламент, е необходимо да 

се следва диференциран и гъвкав 

подход чрез разработването на модели 

за сътрудничество с ключовите 

партньорски държави, които отчитат 

техните икономически, социални и 

политически условия, а също и 

конкретните интереси, политически 

приоритети и стратегии на Съюза, като 

същевременно се запази възможността 

за интервенция в целия свят при 

необходимост. Съюзът следва да 

приложи интегриран подход по 

отношение на политиките в 

областта на търговията, външните 

работи, развитието, селското 

стопанство, околната среда и 

научноизследователската дейност. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Съюзът следва да може да реагира 

гъвкаво и своевременно на променящи 

се и/или непредвидени нужди, за да 

увеличи ефективността на своя 

ангажимент за защита на интересите 

си в отношенията с трети държави 

посредством приемането на специални 

мерки, които не са обхванати от 

многогодишни индикативни програми. 

(17) Следва да се осигурят подходящи 

мерки в сферата на програмирането, 

планирането и правоприлагането, 

както и междуинституционално 

сътрудничество, за да се гарантира, 

че Съюзът може да реагира гъвкаво и 

своевременно на променящи се и/или 

непредвидени нужди, за да увеличи 

ефективността на своя ангажимент за 

защита на взаимните интереси и 

защита на инвестициите си в 

отношенията с трети държави и 

посредством приемането на специални 

мерки, които не са обхванати от 

многогодишни индикативни програми. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С цел приложното поле на 

настоящия регламент да се адаптира 

към бързо развиващата се 

действителност на третите държави, на 

Комисията следва да бъдат делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

във връзка с подробно описаните 

области на сътрудничество, определени 

в приложението. От особена важност е 

по време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

(19) Измененията в рамките на 

дефинираните области на 

сътрудничество, приемането на 

многогодишни индикативни програми 

и корекциите на индикативните 

разпределения на финансови средства 

представляват несъществени 

елементи от настоящия регламент. 

Поради това, с цел приложното поле на 

настоящия регламент да се адаптира 

към бързо развиващата се 

действителност на третите държави, на 

Комисията следва да бъдат делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

във връзка с подробно описаните 
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едновременното и своевременно 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и Съвета. 

области на сътрудничество, определени 

в приложението, приемането на 

многогодишни индикативни програми, 

съгласно посоченото в член 5, и 

индикативните разпределения на 

финансовите средства за всяка 

програма, посочени в приложение Ia. 

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и Съвета. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) С оглед осигуряване на еднакви 

условия за изпълнението на настоящия 

регламент на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 от 16 

февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията. 

Като се има предвид естеството на тези 

актове за изпълнение, по-специално 

ориентацията към дадена политика 

или финансовото им отражение, за 

тяхното приемане следва по принцип да 

се ползва процедурата по разглеждане, 

освен за техническите мерки за 

изпълнение с малък финансов размер. 

(20) С оглед осигуряване на еднакви 

условия за изпълнението на настоящия 

регламент на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 от 16 

февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията. 

Като се има предвид естеството на тези 

актове за изпълнение, по-специално 

финансовото им отражение, за тяхното 

приемане следва по принцип да се 

ползва процедурата по консултиране. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С настоящия регламент се създава 

Инструмент за партньорство за 

сътрудничество с трети държави с цел 

благоприятстване и защита на 

интересите на ЕС и на взаимните 

интереси. Инструментът за 

партньорство ще подпомага мерки, 

които отговарят по ефективен и гъвкав 

начин на целите, произтичащи от 

двустранните, регионалните или 

многостранните отношения на Съюза с 

трети държави, и служат за посрещане 

на предизвикателствата в световен план. 

1. С настоящия регламент се създава 

Инструмент за партньорство за 

сътрудничество с трети държави с цел 

благоприятстване и защита на 

ценностите на ЕС и на взаимните 

интереси. Инструментът за 

партньорство ще подпомага мерки, 

които отговарят по ефективен и гъвкав 

начин на целите, произтичащи от 

двустранните, регионалните или 

многостранните отношения на Съюза с 

трети държави, региони и територии, 

и служат за посрещане на 

предизвикателствата в световен план. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) изпълнение на международното 

измерение на стратегията „Европа 2020“ 

посредством подпомагане на 

стратегиите за партньорство на Съюза 

за двустранно, регионално и 

междурегионално сътрудничество, 

насърчаване на диалога относно 

политиките и разработване на 

колективни подходи и ответни мерки 

срещу предизвикателствата в световен 

план, като енергийната сигурност, 

изменението на климата и околната 

среда. Тази цел се измерва чрез 

възприемането на политиките и целите 

на стратегията „Европа 2020“ от страна 

на ключовите партньорски държави; 

a) изпълнение на международното 

измерение на стратегията „Европа 2020“ 

с цел да се укрепи допълнителната 

взаимовръзка между вътрешните и 

външните политики на Съюза — по-

специално в областта на иновациите, 

научните изследвания и 

конкурентоспособността — 
посредством подпомагане на 

стратегиите за партньорство на Съюза 

за двустранно, регионално и 

междурегионално сътрудничество, 

насърчаване на диалога относно 

политиките и разработване на 

колективни подходи и ответни мерки 

срещу предизвикателствата в световен 
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план, като енергийната сигурност, 

изменението на климата и околната 

среда. Тази цел се измерва чрез 

възприемането на политиките и целите 

на стратегията „Европа 2020“ от страна 

на ключовите партньорски държави и 

чрез влиянието върху формулирането 

на политиките в тези държави; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подобряване на достъпа до пазара и 

развитие на търговията, инвестициите 

и бизнес възможностите за 

европейските дружества, посредством 

икономически партньорства и бизнес и 

регулаторно сътрудничество. Тази цел 

се измерва чрез дела на Съюза във 

външната търговия с ключовите 

партньорски държави и чрез 

търговските и инвестиционните потоци 

към партньорските държави, към 

които са специално насочени 

дейностите, програмите и мерките по 

настоящия регламент; 

б) подобряване на достъпа до пазарите 

на трети държави, стимулиране на 

търговията, премахване на пречките 

пред търговията и инвестициите и 

същевременно противодействие 

срещу неоправданите и/или 

неоснователни протекционистки 

мерки и регулаторни пречки чрез 

насърчаване на международните 

стандарти, подобряване на 

защитата на правата върху 

интелектуалната собственост и 

създаване на сигурна среда за 

инвестициите и нови възможности 

за търговия за европейските дружества 

в световен мащаб — по-специално 

малките и средните предприятия 

(МСП) —посредством икономически 

партньорства и стопанско и 

регулаторно сътрудничество, както и 

програми за подпомагане и 

инструменти за насърчаване на 

интернационализацията на МСП; 

тази цел се измерва чрез дела на Съюза 

във външната търговия с ключовите 

партньорски държави и чрез 

търговските и инвестиционните потоци 

към всички партньорски държави, към 

които са специално насочени 

дейностите, програмите и мерките по 
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настоящия регламент; 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подобряване на общото разбиране и 

видимост на Съюза и неговата роля на 

световната сцена посредством публична 

дипломация, 

образователно/университетско 

сътрудничество и дейности по 

осведомяване с оглед на защитата на 

ценностите и интересите на Съюза. Тази 

цел може да бъде измервана inter alia 

чрез проучвания или оценки на 

общественото мнение. 

в) подобряване на общото разбиране и 

видимост на Съюза и неговата роля на 

световната сцена посредством публична 

дипломация, 

образователно/университетско 

сътрудничество и дейности по 

осведомяване с оглед на защитата на 

ценностите и интересите на Съюза. Тази 

цел може да бъде измервана чрез по-

добро възприемане и засилено взаимно 

разбиране за ЕС в ключовите 

партньорски държави, илюстрирани 
inter alia чрез проучвания или оценки на 

общественото мнение. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Съюзът се стреми да насърчава, 

развива и укрепва принципите на 

свободата, демокрацията, зачитането на 

правата на човека и основните свободи, 

както и принципа на правовата държава, 

на които той се основава, посредством 

диалог и сътрудничество с трети 

държави. 

1. Съюзът се стреми да насърчава, 

развива и укрепва принципите на 

свободата, демокрацията, зачитането на 

правата на човека и основните свободи, 

както и принципа на правовата държава, 

на които той се основава, посредством 

диалог и сътрудничество с трети 

държави, региони и територии. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) За да се засили въздействието на 

помощта от Съюза, при планирането на 

сътрудничеството с партньорските 

държави в съответните случаи се 

прилага диференциран и гъвкав подход, 

за да се отчетат техните икономически, 

социални и политически условия, както 

и конкретните интереси, политически 

приоритети и стратегии на Съюза. 

2. За да се засили въздействието на 

помощта от Съюза, при планирането на 

сътрудничеството с партньорските 

държави, региони и територии в 

съответните случаи се прилага 

диференциран и гъвкав подход, за да се 

отчетат техните икономически, 

социални и политически условия, както 

и конкретните интереси, политически 

приоритети и стратегии на Съюза. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В рамките на своите съответни 

сфери на компетентност Съюзът и 

държавите членки насърчават 

многостранния подход към световните 

предизвикателства, както и 

сътрудничеството с международни или 

регионални организации и органи, 

включително международните 

финансови институции, агенциите, 

фондовете и програмите на ООН, 

ОИСР, Групата на двадесетте 

финансови министри и управители на 

централни банки (Г-20) и други 

двустранни донори. 

3. В рамките на своите съответни сфери 

на компетентност Съюзът и държавите 

членки насърчават многостранния 

подход към световните 

предизвикателства, както и 

сътрудничеството с международни или 

регионални организации и органи, 

включително международните 

финансови институции, Световната 

търговска организация (СТО), 
агенциите, фондовете и програмите на 

ООН, ОИСР, Групата на двадесетте 

финансови министри и управители на 

централни банки (Г-20) и други 

двустранни донори. 
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Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) При прилагането на настоящия 

регламент Съюзът има за цел да 

гарантира съгласуваност и 

последователност с другите области на 

своята външна дейност, по-специално 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие за развиващите се държави, 

както и с другите съответни политики 

на Съюза при формулирането на 

политиката, стратегическото планиране 

и програмиране, както и на мерките за 

изпълнение. 

4. При прилагането на настоящия 

регламент се гарантира съгласуваност и 

последователност с другите области на 

външната дейност на Съюза, по-

специално Инструмента за 

сътрудничество за развитие за 

развиващите се държави, както и с 

другите съответни политики на Съюза 

при формулирането на политиката, 

стратегическото планиране и 

програмиране, както и при 

изпълнението на мерките. Съюзът 

гарантира, че при изпълнението и 

програмирането се вземат предвид по 

подходящ начин ценностите, 

свързани с околната среда, 

устойчивата енергия, социалните 

въпроси, трудовата заетост и други 

ценности, свързани с 

благосъстоянието. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Мерките, финансирани по настоящия 

регламент, се основават, където е 

целесъобразно, на политики за 

сътрудничество, определени в 

инструменти, като споразумения, 

декларации и планове за действие 

между Съюза и съответните трети 

държави и региони, и са свързани с 

области, които имат отношение към 
конкретните интереси, политически 

приоритети и стратегии на Съюза. 

5. Мерките, финансирани по настоящия 

регламент, се основават, където е 

целесъобразно, на политики за 

сътрудничество, определени в 

инструменти, като споразумения, 

декларации и планове за действие 

между Съюза и съответните трети 

държави, региони и територии, и са 

насочени към повишаване на 

капацитета им за изпълнение по 

отношение на решенията, 
конкретните интереси, политически 
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приоритети и стратегии на Съюза. 

Стратегията на Съюза за 

насърчаване на търговията, 

инвестициите и икономическото 

сътрудничество следва да се основава 

на задълбочен анализ на настоящите 

тенденции в световната търговия, 

развитието на Съюза във вътрешно и 

външно измерение и разнообразието 

на европейските предприятия, 

тяхното ноу-хау и технологичния им 

напредък. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф -1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

   -1a. преди да вземе решение относно 

многогодишните индикативни 

програми, Комисията извършва 

задълбочена, независима и 

безпристрастна предварителна 

оценка на интересите на Съюза, 

съгласно рамкови приоритети по 

отношение на стратегическите 

географски области и областите на 

сътрудничество. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Комисията приема многогодишни 

индикативни програми в съответствие 

с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 15, параграф 3 от 

Общия регламент за изпълнение. Тази 

1. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 7, за приемане 

на многогодишни индикативни 

програми. Тази процедура се прилага и 
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процедура се прилага и при съществено 

преразглеждане, което поражда 

значителна промяна на стратегията или 

на нейното програмиране. 

при съществено преразглеждане или 

корекции, които пораждат 

значителна промяна на стратегията или 

на нейното програмиране. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Многогодишните индикативни 

програми определят стратегическите 

и/или съвместните интереси и 

приоритети на Съюза, конкретните цели 

и очакваните резултати. За държавите 

или регионите, за които е създаден 

съвместен рамков документ, в който се 

предвижда всеобхватна стратегия на 

Съюза, многогодишните индикативни 

програми се основават на този 

документ. 

2. Многогодишните индикативни 

програми определят стратегията на 

Съюза за съответната географска 

област и област на сътрудничество, 
стратегическите и/или съвместните 

интереси и приоритети на Съюза, 

конкретните цели, очакваните резултати 

и показателите за изпълнение. За 

държавите или регионите, за които е 

създаден съвместен рамков документ, в 

който се предвижда всеобхватна 

стратегия на Съюза, многогодишните 

индикативни програми се основават на 

този документ. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Комисията и държавите членки се 

консултират помежду си и с други 

донори и участници, включително 

заинтересовани страни и местни 

органи, на ранен етап от процеса на 

програмиране, с оглед да се насърчи 

взаимното допълване на техните 

дейности за сътрудничество. Такава 

консултация може да доведе до 

съвместно програмиране от страна 

на Съюза и на държавите членки. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В многогодишните индикативни 

програми може да бъде създаден резерв 

за неразпределените средства. За 

разпределението на тези средства се 

взема решение в съответствие с Общия 

регламент за изпълнение. 

5. В многогодишните индикативни 

програми може да бъде създаден резерв 

за неразпределените средства, който не 

надвишава 5%. За разпределението на 

тези средства се взема решение в 

съответствие с Общия регламент за 

изпълнение. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Процедурата по разглеждане, 

посочена в параграф 1, не се прилага за 

несъществени изменения на 

многогодишните индикативни 

програми, чрез които се осъществяват 

технически корекции, пренасочване в 

рамките на индикативните средства по 

приоритетна област или се увеличава 

или намалява размерът на 

първоначалните индикативни средства 

с по-малко от 20 %, при условие че тези 

изменения не засягат приоритетните 

области и целите, определени в 

многогодишните индикативни 

програми. Такива корекции се 

съобщават на Европейския парламент и 

на Съвета в срок от един месец. 

6. Процедурата, посочена в параграф 1, 

не се прилага за несъществени 

изменения на многогодишните 

индикативни програми, чрез които се 

осъществяват технически корекции, 

пренасочване в рамките на 

индикативните средства по приоритетна 

област или се увеличава или намалява 

размерът на първоначалните средства с 

по-малко от 10 %, при условие че тези 

изменения не засягат приоритетните 

области и целите, определени в 

многогодишните индикативни 

програми. Такива корекции се приемат 

от Комисията съгласно процедурата 

на консултация, посочена в член 15, 

параграф 2 от Общия регламент за 

изпълнение, и се съобщават на 

Европейския парламент и на Съвета в 

срок от един месец. 

 



 

AD\906179BG.doc 21/27 PE489.443v02-00 

 BG 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Процедурата, посочена в член 15, 

параграф 4 от Общия регламент за 

изпълнение, може да се прилага за 

изменение на многогодишните 

индикативни програми, когато е 

необходима бърза реакция от страна на 

Съюза. 

7. Процедурата, посочена в член 15, 

параграф 4 от Общия регламент за 

изпълнение, може да се прилага за 

изменение на многогодишните 

индикативни програми при наличие на 

надлежно обосновани наложителни 

причини за спешност, когато е 

необходима бърза реакция от страна на 

Съюза. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 7 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, се 

предоставя за срока на действие на 

настоящия регламент. 

1. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 4, член 5, 

параграф 1 и член 8, параграф 1, се 

предоставя за срока на действие на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Референтна стойност на финансовите 

средства за изпълнението на този 

регламент за периода 2014—2020 г. е 

1 131 000 000 EUR. Годишните 

бюджетни кредити се определят от 

бюджетния орган като част от 

годишната бюджетна процедура в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка. 

1. Референтна стойност на финансовите 

средства за изпълнението на този 

регламент за периода 2014—2020 г. е 

1 131 000 000 EUR. Индикативното 

разпределение на финансовите 

средства за периода 2014—2020 г. е 

указано в приложение Ia. На 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 7, за да 

изменя или допълва приложение Ia 

или да преразпределя средства между 

отделните програми. Годишните 

бюджетни кредити се определят от 

бюджетния орган като част от 

годишната бюджетна процедура в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Както е посочено в член 13, параграф 2 

от регламента за „Еразъм за всички“, за 

да се насърчи международното 

измерение на висшето образование, ще 

бъде заделена индикативна сума от 1 

812 100 000 EUR от различните външни 

инструменти (Инструмента за 

сътрудничество за развитие, 

Европейския инструмент за съседство, 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ, Инструмента за партньорство и 

Европейския фонд за развитие), за 

действия за мобилност с цел учене към 

държави, извън ЕС, или от тези 

държави, както и за сътрудничеството и 

диалога относно политиките с 

органи/институции/организации от тези 

държави. По отношение на 

използването на тези средства ще се 

прилагат разпоредбите на регламента за 

„Еразъм за всички“ . 

Както е посочено в член 13, параграф 2 

от регламента за „Еразъм за всички“, за 

да се насърчи международното 

измерение на висшето образование, ще 

бъде заделена индикативна сума от 1 

812 100 000 EUR от различните външни 

инструменти (Инструмента за 

сътрудничество за развитие, 

Европейския инструмент за съседство, 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ, Инструмента за партньорство и 

Европейския фонд за развитие), за 

действия за мобилност с цел учене към 

държави, извън ЕС, или от тези 

държави, както и за сътрудничеството и 

диалога относно политиките с 

органи/институции/организации на 

местно, регионално и национално 

равнище от тези държави. По 

отношение на използването на тези 

средства ще се прилагат разпоредбите 

на регламента за „Еразъм за всички“. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Преразглеждане 

 Не по-късно от 30 юни 2017 г. 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад с 

оценка на изпълнението на 

настоящия регламент през първите 

три години, както и — ако е уместно, 

законодателно предложение, което 

въвежда необходимите изменения, 

включително промени в 

индикативното разпределение на 

финансовите средства, посочено в 

приложение Iа. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент влиза в сила 

на третия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. Той се прилага от 1 януари 2014 г. 

1. Настоящият регламент влиза в сила 

на третия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. Той се прилага от 1 януари 2014 г. 

до 31 декември 2020 г. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Приложение – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) улесняване (и подпомагане) на 

търговските отношения и процесите на 

търговска интеграция, включително юг–

в) улесняване (и подпомагане) на 

икономическите и търговските 

отношения и процесите на търговска 
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юг, подпомагане на инвестиционните 

потоци и икономическите партньорства 

в Съюза, включително насоченост към 

малките и средните предприятия; 

интеграция, включително юг–юг, 

консолидиране на търговските 

отношения с макрорайоните с 

бързоразвиваща се икономика, които 

са важни за Съюза, и подпомагане на 

инвестиционните потоци и 

икономическите партньорства в Съюза, 

включително насоченост към малките и 

средните предприятия (МСП); мерки и 

инструменти за подпомагане на 

интернационализацията на МСП 

(включително програми за обучение и 

информиране и информационни бюра 

относно пазарите в трети държави); 

подобряване на защитата на правата 

върху интелектуалната собственост, 

активизиране на регулаторния диалог, 

улесняване на достъпа до пазарите в 

трети държави и най-добри 

практики по икономически, 

търговски, данъчни и финансови 

въпроси; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Приложение – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) насърчаване на диалога относно 

политиките и секторните диалози с 

участници от политическата, 

икономическата, регулаторната, 

екологичната, социалната, 

изследователската и културната сфера и 

неправителствени организации от 

Съюза и извън него; 

г) насърчаване на диалога относно 

политиките и секторните диалози с 

участници от политическата, 

икономическата, регулаторната, 

екологичната, социалната, 

изследователската и културната сфера и 

неправителствени организации от 

Съюза и извън него, както и с органи 

на регионално и местно равнище и 

техни сдружения; 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Приложение  – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) усъвършенстване на 

инструментите за борба с 

корупцията и на действията за 

осигуряване на прозрачност, както и 

укрепване на тяхното прилагане; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Приложение – буква е) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) насърчаване на инициативите и 

дейностите от интерес за Съюза или от 

взаимен интерес в области, като 

изменението на климата, въпроси на 

околната среда, включително 

биологичното разнообразие, 

ефективното използване на ресурсите, 

суровините, енергетиката, транспорта, 

науката, изследванията и иновациите, 

заетостта и социалната политика, 

устойчивото развитие, включително 

насърчаването на достойния труд, и 

корпоративната социална отговорност, 

търговията и сътрудничеството юг–юг, 

образованието, културата, туризма, 

информационните и комуникационните 

технологии, здравеопазването, 

правосъдието, митническите въпроси, 

данъчното облагане, финансовите, 

статистическите и всички други 

въпроси, които се отнасят до 

конкретните интереси на Съюза или 

представляват взаимен интерес за 

Съюза и трети държави; 

е) насърчаване на инициативите и 

дейностите от интерес за Съюза или от 

взаимен интерес в области като 

изменението на климата, въпроси на 

околната среда, включително 

биологичното разнообразие, 

ефективното използване на ресурсите, 

суровините, енергетиката, транспорта, 

науката, изследванията и иновациите, 

укрепването на регионалните и 

местните органи и гражданското 

общество, заетостта и социалната 

политика, устойчивото развитие, 

включително насърчаването на 

достойния труд, и корпоративната 

социална отговорност, търговията и 

сътрудничеството юг—юг и север—юг, 

образованието, професионалното 

обучение, културата, туризма, 

развитието на местно равнище, 
информационните и комуникационните 

технологии, здравеопазването, 

правосъдието, митническите въпроси, 

правата върху интелектуалната 

собственост, защитата на данните, 
данъчното облагане, финансовите и 

статистическите въпроси, които се 
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отнасят до конкретните интереси на 

Съюза или представляват взаимен 

интерес за Съюза и трети държави; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Ia 

 ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ПЕРИОДА 2014—2020 г. 

 Разпределението на общата 

референтна стойност на 

финансовите средства ( 

1 131 000 000 EUR) по специфични 

цели е, както следва: 

 Цел № 1 (Изпълнение на 

международното измерение на 

стратегията „Европа 2020“): 48%; 

 Цел № 2 (Подобряване на достъпа до 

пазара и развитие на търговията, 

инвестициите и стопанските 

възможности за европейските 

дружества): 25%; 

 Цел № 3 (Подобряване на общото 

разбиране и видимост на Съюза и 

неговата роля на световната сцена): 

18%;  

 неразпределен резерв (който да се 

програмира чрез разпределяне сред 

трите цели според потребностите): 

5%; както и 

 разходи за административна 

подкрепа: 4%. 
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