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Инструмент за предприсъединителна помощ ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) (COM(2011)0838 — 

C7-0491/2011 — 2011/0404(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2011)0838), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C7-0491/2011), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 14 ноември 2012 г.1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2012 г.2, 

— като взе предвид поетия с писмо от 4 декември 2013 г. ангажимент от 

представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие 

с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 55 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 

комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по 

заетост и социални въпроси, както и комисията по регионално развитие (A6-

0445/2013), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Одобрява декларацията на Европейския парламент и общата декларация на 

Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата 

резолюция; 

3. Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата 

резолюция; 

                                                 
1  OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 77. 
2  OВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 110. 



4. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

5. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



P7_TC1-COD(2011)0404 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. 

с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

№ 231/2014.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

Декларация на Европейската комисия относно стратегическия диалог с 

Европейския парламент (1)  

Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе 

стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) 

№ 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) и след първоначалната 

консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. 

Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични 

документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, 

предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, 

възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за 

отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за 

предоставяне на помощта (2). Европейската комисия ще представи на Европейския 

парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните 

приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на 

помощта (2) и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в 

тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, 

изразена от Европейския парламент по този въпрос. 

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при 

подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на 

документите за програмиране през срока на действие на този регламент. 

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как 

забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за 

програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия 

диалог. 

 

(1) Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар. 

(2) Когато е приложимо. 

 

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и 

Европейската комисия относно финансирането на хоризонтални програми за 

малцинствата 

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия 

постигат съгласие, че член 2, параграф 1, буква а), точка ii) от Регламент (ЕС) № 

231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) следва да се тълкува в смисъл, че 

позволява финансирането на програми, насочени към подобряване на зачитането и 

защитата на малцинствата в съответствие с критериите от Копенхаген, какъвто беше 

случаят при Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN#ntr1-L_2014077BG.01002401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN#ntr2-L_2014077BG.01002401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN#ntr2-L_2014077BG.01002401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN#ntc1-L_2014077BG.01002401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN#ntc2-L_2014077BG.01002401-E0002


 

Декларация на Европейската комисия относно използването на актове за 

изпълнение за определянето на разпоредби за прилагането на някои правила в 

Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 

г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 

231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) 

Европейската комисия счита, че правилата за изпълнение на програмите за 

трансгранично сътрудничество, посочени в Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за 

изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност, и други конкретни, по-

подробни правила за изпълнение в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за 

съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 

март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) имат 

за цел да допълнят основния акт и поради това следва да бъдат делегирани актове, които 

да бъдат приети въз основа на член 290 от ДФЕС. Комисията няма да повдига 

възражения срещу приемането на текста, договорен от съзаконодателите. Независимо от 

това Европейската комисия припомня, че въпросът за разграничаването между членове 

290 и 291 от ДФЕС понастоящем се разглежда от Съда на Европейския съюз в рамките 

на делото за „биоцидите“. 

 

Изявление на Европейския парламент относно спирането на помощта, отпусната по 

финансовите инструменти 

Европейският парламент отбелязва, че Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за 

сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г., Регламент (ЕС) № 232/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски 

инструмент за съседство, Регламент (ЕС) № 234/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество 

с трети държави и Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) не 

съдържат изрично упоменаване на възможността за спиране на помощта в случаите, 

когато държавата бенефициер не спазва основните принципи, установени в съответния 

инструмент, и по-специално принципите на демокрацията, на върховенството на закона и 

на зачитането на правата на човека. 

Европейският парламент счита, че всяко спиране на помощ по линия на тези 

инструменти би променило общата финансова схема, договорена в съответствие с 

обикновената законодателна процедура. Следователно, като съзаконодател и клон на 

бюджетния орган Европейският парламент има правото да упражнява в пълна степен 

своите прерогативи в това отношение, в случай че трябва да се вземе такова решение. 

 



Изявление на Европейския парламент относно бенефициерите, посочени в 

приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна 

помощ (ИПП II) 

Европейският парламент отбелязва, че в текста на Регламент (ЕС) № 231/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) се използва фразата „бенефициерите, посочени в 

приложение I“. Европейският парламент счита, че тази фраза се отнася за държави. 

 

 


