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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

14.2.2014 cor01

ПОПРАВКА
на позицията 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 партньорство за сътрудничество с трети държави

P7_TA-PROV(2013)0569 
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

На основание член 216 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
горепосочената позиция се поправя, както следва:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../2014

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от...

за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 207, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на ▌ Европейската комисия,
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след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите1,

1 ОВ С 391, 18.12.2012 г., стр. 110.
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в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

като имат предвид, че:

(1) Съюзът следва да се стреми да развива отношения и да създава 

партньорства с трети държави. Настоящият регламент представлява нов и 

допълващ инструмент, който предоставя пряка подкрепа за външните 

политики на Съюза посредством разширяване на партньорствата за 

сътрудничество и диалога по политиките към области и теми извън 

сътрудничеството за развитие. Той се основава на придобития опит с 

индустриализирани държави и ▌ държави и територии с висок доход съгласно 

Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета2.

1 Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г.
2 Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно 

създаването на финансов инструмент за сътрудничество с 
индустриализирани и други страни и територии с висок доход (ОВ L 405, 
30.12.2006 г., стр. 41).
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(2) Приложното поле на сътрудничеството по географските програми с 

развиващите се държави, територии и региони, определено съгласно 

Инструмента за сътрудничество за развитие, създаден с Регламент (ЕО) 

№ 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета1, е почти изцяло 

ограничено до финансирането на мерки, които изпълняват критериите за 

официална помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане 

на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(КПР/ОИСР). 

(3) През последното десетилетие Съюзът последователно заздравява двустранните 

си отношения с широк кръг от индустриализирани и други държави и 

територии с висок или среден доход в различни региони на света ▌.

(4) Съюзът се нуждае от финансов инструмент за външната политика с 

глобален обхват, позволяващ финансирането на мерки, които може да не се 

определят като ОПР, но са от изключително значение за задълбочаването и 

заздравяването на неговите отношения със съответните трети държави, по-

специално чрез диалог по политиките и развитие на партньорства. Този нов 

инструмент, новаторски по отношение на приложното поле и целите, 

следва да създаде положителна среда за задълбочаване на отношенията 

между Съюза и съответните трети държави и следва да отстоява 

основните интереси на Съюза. 

1 Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на 
сътрудничеството (OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41).
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(5) В интерес на Съюза е да укрепва отношенията си и диалога с държави, с 

които има стратегически интерес да насърчава изграждането на връзки, и 

по-специално с развитите и развиващите се държави, които играят все по-

важна роля на световната сцена, включително в глобалното управление, 

външната политика, международната икономика, многостранните 

форуми и структури като Г-8 и Г-20, и да посреща предизвикателствата в 

световен план.

(6) Необходимо е Съюзът 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, отстояване на основните интереси на Съюза и увеличаване на 

познанията за него в тези държави. 

(7) Приложното поле на настоящия регламент трябва да е от световен 

мащаб и да дава възможност за подкрепа на мерките за сътрудничество, 

както е уместно, с оглед заздравяване на отношенията с всички държави, 

в които Съюзът има стратегически интереси, в съответствие с целите на 

настоящия регламент. 
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(8) В интерес на Съюза е да продължи да насърчава диалога и 

сътрудничеството с държави, които вече не отговарят на изискванията за 

участие в двустранни програми по Инструмента за сътрудничество за 

развитие, създаден с Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета1(„Инструмент за сътрудничество за развитие“). 

(9) Освен това е в интерес на Съюза да  има приобщаващи световни 

институции, основаващи се на ефективно многостранно сътрудничество 

и да работи за постигането на тази цел.

(10) Съгласно настоящия регламент Съюзът следва да подкрепя изпълнението 

на външното измерение на стратегията, очертана от Комисията в 

съобщението ѝ от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („Европа 2020“), 

обединяващо три стълба: икономически, социален и екологичен. По-

конкретно, настоящият регламент следва да подкрепя цели, свързани с 

глобални въпроси, например изменението на климата, енергийната 

сигурност и ефективното използване на ресурсите, прехода към по-

екологосъобразна икономика, науката, иновациите и 

конкурентоспособността, мобилността, търговията и инвестициите, 

икономическите партньорства, стопанската дейност, заетостта и 

регулаторното сътрудничество с трети държави, както и по-добрия 

достъп до пазара за предприятията от Съюза, включително 

интернационализацията на малките и средни предприятия (МСП). 

Регламентът следва също така да насърчава публичната дипломация, 

образователното и университетското сътрудничество и дейностите по 

осведомяване. 

1 Регламент (ЕС) № …/2014 от … на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Финансов инструмент за сътрудничество за развитие  за 
периода 2014-2020 г. (ОВ L....)

 ОВ: Моля въведете номера на регламента от документ PE-CONS 127/13 и 
допълнете бележката под линия.
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▌

(11) По-конкретно, борбата с изменението на климата е едно от най-големите 

глобални предизвикателства, пред които са изправени Съюзът и по-

широката международна общност. Изменението на климата е област, в 

която са необходими неотложни международни действия и в която 

постигането на целите на Съюза изисква сътрудничество с партньорски 

държави. Ето защо Съюзът трябва да засили  усилията си за насърчаване 

на глобален консенсус в това отношение. В съответствие със съобщението на 

Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 

2020“, с което Съюзът се призовава да увеличи дела от бюджета си, свързан с 

климата, най-малко до 20 %, настоящият регламент следва да допринесе за 

постигането на тази цел. 

(12) Транснационалните предизвикателства, например замърсяването на 

околната среда и достъпът до и устойчивото използване на суровини и 

редкоземни елементи, изискват основан на правила, приобщаващ подход. 

(13) Съюзът се ангажира да помогне за постигането на глобалните цели за 

биологичното разнообразие до 2020 г. и да допринесе за изпълнението на 

свързаната с това стратегия за мобилизиране на ресурсите.
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(14) В отношенията си със своите партньори по целия свят Съюзът се ангажира с 

насърчаването на достойния труд за всички хора, както и с ратифицирането и 

ефективното прилагане на международно признатите трудови стандарти и 

многостранни споразумения в областта на околната среда. 

(15) Важен стратегически интерес на Съюза е увеличаването на растежа и 

заетостта чрез насърчаване на справедлива и отворена търговия и 

инвестиции на многостранно и двустранно равнище и чрез подкрепа на 

преговорите и изпълнението на споразуменията за търговия и 

инвестиции, по които Съюзът е страна. Съгласно настоящия регламент 

Съюзът следва да спомогне за създаването на сигурна среда за повишаване 

на търговските и инвестиционни възможности в световен мащаб за 

предприятията от Съюза, в т.ч. МСП, включително посредством 

подкрепа за регулаторното сътрудничество и сближаване, защита на 

международните стандарти, подобряване опазването на правата на 

интелектуална собственост и премахване на неоправдани пречки пред 

достъпа до пазара. 
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(16) Съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) дейността на 

Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите 

принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, , които той цели 

да насърчава в останалата част от света, а именно демокрацията, 

правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 

човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, 

принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на 

Устава на Организацията на обединените нации и на международното 

право, 

(17) Съюзът следва да се стреми към  най-ефективното използване на 

наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната 

си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно 

допълване между инструментите на Съюза за външна дейност, както и 

чрез създаването на полезни взаимодействия между настоящия 

регламент, другите инструменти за финансиране на външната дейност и 

другите политики на Съюза. Това следва да доведе и до взаимното 

укрепване на програмите, разработени в рамките на инструментите за 

финансиране на външната дейност. 

(18) С цел да се осигури видимостта на помощта на Съюза за гражданите на 

държавите бенефициери и за гражданите на Съюза, по целесъобразност 

следва да има целенасочена комуникация и предоставяне на информация 

чрез подходящи средства. 
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(19) За да се постигнат целите на настоящия регламент, е необходимо да се следва 

диференциран и гъвкав подход с ключовите партньорски държави, който 

отчита техните икономически, социални и политически условия, както и 

конкретните интереси, политически приоритети и стратегии на Съюза, 

като същевременно се запази възможността за интервенция по целия 

свят при необходимост. Съюзът следва да прилага всеобхватен подход към 

външната политика, включително към секторните политики на Съюза.

(20) С цел да увеличи ефективността на своя ангажимент за насърчаване и защита 

на своите интересите в отношенията си с трети държави, Съюзът следва да 

може да реагира гъвкаво и своевременно на променящи се и/или непредвидени 

нужди посредством приемането на специални мерки, които не са включени в 

многогодишни индикативни програми.

(21) Когато е възможно и целесъобразно, целите на настоящия регламент 

следва да бъдат преследвани в консултации със съответните партньори и 

заинтересовани страни, включително организации на гражданското 

общество и местни власти, като се има предвид важността на 

функциите им. 
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(22) Външната дейност на Съюза съгласно настоящия регламент следва да 

допринася за постигането на ясни резултати (включително краен 

резултат, постижение и въздействие) в държавите — бенефициери на 

помощта от Съюза. Когато е подходящо и възможно, резултатите от 

външната дейност на Съюза и ефикасността на инструмента, създаден с 

настоящия регламент следва да бъдат проследявани и оценявани на 

базата на показатели, които са предварително установени, ясни, 

прозрачни и по целесъобразност измерими, както и специфични за 

отделните държави, и адаптирани към особеностите и целите на този 

инструмент. 

(23) Действията по настоящия регламент следва по целесъобразност да 

отчитат надлежно резолюциите и препоръките на Европейския 

парламент.

▌
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(24) С цел приложното поле на настоящия регламент да се адаптира към бързо 

развиващата се обстановка в трети държави, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с 

приоритетите, 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 едновременното и 

своевременно предаване по подходящ начин на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета. 

(25) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент на 

Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1. Като се има предвид 

естеството на тези актове за изпълнение, по-специално насочеността им към 

дадена политика и финансовото им отражение, за тяхното приемане следва ▌да 

бъде използвана процедурата по разглеждане, освен в случай на техническите 

мерки за изпълнение с малък финансов размер. 

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 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 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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(26) Общите правила и процедури за изпълнение на инструментите на Съюза за 

финансиране на външната дейност са определени в Регламент (ЕС) № …/2014 

на Европейския парламент и на Съвета1 ▌. 

(27) С настоящия регламент се определя финансов пакет за целия срок на прилагане 

на регламента, който да представлява основната референтна сума по смисъла 

на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 

дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси  и за доброто 

финансово управление2, за Европейския парламент и за Съвета  в рамките на 

годишната бюджетна процедура.

(28) Организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност 

са установени в Решение 2010/427/ЕС на Съвета3▌. 

1 Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета от ... за 
определяне на общи правила и процедури за изпълнението на 
инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност (ОВ...).

 ОВ: Моля въведете номера на регламента от документ PE-CONS 130/13 и 
допълнете бележката под линия.

2 OВ С 373, 20.12.2013 г., стр.1
3 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на 

организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност 
(OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).
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(29) Тъй като целите на настоящия регламент, по-специално установяването на 

Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави, не може да 

бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а поради своя 

мащаб може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът 

може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен 

в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в 

същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели.

(30) Уместно е срокът на прилагане  на настоящия регламент да се съобрази с 

този на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013на Съвета1. Поради това 

настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 

декември 2020 г., 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

1 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
установяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—
2020 година (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр.884 ).
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Член 1

Предмет и цели

1. С настоящия регламент се създава Инструмент за партньорство за 

сътрудничество с трети държави („Инструмент за партньорство“), за да се 

благоприятстват и отстояват интересите на Съюза и взаимните интереси. 

Инструментът за партньорство подкрепя 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, и гарантират адекватни 

последващи действия на решенията, вземани на многостранно равнище. 

2. Мерките, които ще бъдат финансирани по Инструмента за партньорство, 

отразяват следните конкретни цели на Съюза:

а) ▌ подкрепа на стратегиите за партньорство на Съюза за двустранно, 

регионално и междурегионално сътрудничество чрез насърчаване на 

диалога относно политиките и разработване на колективни подходи и 

ответни мерки срещу предизвикателствата в световен план. 

Постигането на тази цел се измерва и чрез напредъка, постигнат от 

ключовите партньорски държави в борбата с изменението на 

климата или в насърчаването на свързаните с околната среда 

стандарти на Съюза;
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б) изпълнение на международното измерение на „Европа 2020“. 

Постигането на тази цел се измерва чрез възприемането на политиките и 

целите на „Европа 2020“ от страна на ключовите партньорски държави;

в) подобряване на ▌достъпа до пазарите на партньорски държави и 

стимулиране на търговията, инвестициите и бизнес възможностите за 

предприятията от Съюза, като се премахват пречките пред достъпа до 

пазари и инвестициите, посредством икономически партньорства, 

стопанско и регулаторно сътрудничество. Постигането на 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; 

г) подобряване на широкоразпространеното разбиране за Съюза, на 

обществената информираност за него и на ролята му на световната сцена 

посредством публична дипломация, контакти между хората, 

сътрудничество в областта на образователните и академичните 

въпроси, сътрудничество с мозъчни тръстове и дейности по 

осведомяване за защита на ценностите и отстояване на интересите на 

Съюза. Постигането на тази цел може да бъде измервано, inter alia, чрез 

проучвания или оценки на общественото мнение. 
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Член 2

Обхват

1. С настоящия регламент се подкрепят предимно мерки за сътрудничество с 

държави, в които Съюзът има стратегически интерес да насърчава 

изграждането на връзки, по-специално развитите и развиващите се държави, 

които играят все по-значима роля в световните отношения, включително 

външната политика, международната икономика и търговия, ▌ 

международните форуми и ▌ глобалното управление и посрещането на 

предизвикателствата в световен план, или в които Съюзът има други значими 

интереси. 

2. Без да се засяга действието на параграф 1, всички трети държави, региони 

и територии могат да отговарят на условията за сътрудничество по 

настоящия регламент. 
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Член 3

Общи принципи

1. Съюзът се стреми да насърчава, развива и укрепва принципите на ▌ 

демокрацията, равенството, 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. 

2. За да се засили въздействието на помощта от Съюза, при планирането на 

сътрудничеството с трети държави където е уместно 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. 

3. Съюзът насърчава съгласуван многостранен подход към глобалните 

предизвикателства и стимулира сътрудничеството с международни или 

регионални организации и органи, включително международните финансови 

институции, агенциите, фондовете и програмите на ООН ▌и други двустранни 

донори. 
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4. При прилагането на настоящия регламент и при формулирането на политиката, 

стратегическото планиране и програмиране, както и на мерките за изпълнение, 

Съюзът има за цел да гарантира последователност и съгласуваност с други 

области на своята външна дейност, по-специално Инструмента за 

сътрудничество за развитие, както и с други подходящи политики на Съюза. 

5. Мерките, финансирани по настоящия регламент, се основават, където е 

уместно, на политиките за сътрудничество, определени в инструменти като 

споразумения, декларации и планове за действие договорени между Съюза и 

съответните международните организации или между Съюза и 

съответните трети държави и региони. 

Мерките, финансирани по настоящия регламент, обхващат и областите, 

които имат отношение към насърчаване на конкретните интереси, 

политически приоритети и стратегии на Съюза. 

6. Подкрепата на Съюза по настоящия регламент се предоставя в съответствие с 

Регламент (EС) № …/2014. 

 ОВ: моля въведете номера на регламента от документ PE-CONS 130/13.
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Член 4

Програмиране и индикативно разпределение на средствата

1. Комисията приема многогодишни индикативни програми (МИП) в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 3 от 

Регламент (EС) № …/2014. ▌

2. В МИП се определят стратегическите и/или съвместните интереси и 

приоритети на Съюза, конкретните цели и очакваните резултати. За държавите 

или регионите, за които е изготвен съвместен рамков документ, установяващ 

всеобхватна стратегия на Съюза, МИП се основават на този документ.
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3. В МИП се определят също така приоритетните области, избрани за 

финансиране от Съюза, и се очертава индикативното разпределение на 

средствата като цяло, по приоритетни области и по партньорски държави или 

групи от партньорски държави за съответния период, включително участието в 

глобални инициативи. По целесъобразност тези суми могат да бъдат изразени 

под формата на граници на вариране. 

▌

4. В МИП  могат да се предвидят средства в размер, ненадвишаващ 5 % от 

общата сума, които не се разпределят за приоритетна област, за 

партньорска държава или за група държави. Тези средства се заделят в 

съответствие с член 2, параграфи 2, 3 и 5 от Регламент (EС) № …/2014. 

▌

 ОВ: моля въведете номера на регламента от документ PE-CONS 130/13.
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5. Процедурата, посочена в член 16, параграф 4 от Регламент(EС) № …/2014, 

може да се прилага за целите на изменение на МИП  по надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност. 

6. Във връзка с постигането на целите, посочени в член 1 Комисията може 

да взема предвид географската близост на най-отдалечените региони на 

Съюза и отвъдморските страни и територии в сътрудничеството си с 

трети държави. 

7. При всяко програмиране или преглед на програмите, което се прави след 

публикуването на доклада за междинен преглед, посочен в член 17, 

параграф 4 от Регламент(EС) № …/2014*, се отчитат резултатите, 

констатациите и заключенията в него. 

Член 5

Тематични приоритети

На Комисията се предоставя правомощието  да приема делегирани актове в 

съответствие с член 6 за изменение на тематичните приоритети, които да бъдат 

осъществени чрез помощта на Съюза съгласно настоящия регламент и които са 

установени в приложението към настоящия регламент. По-специално, след 

публикуването на доклада за междинен преглед и въз основа на препоръките, 

съдържащи се в този доклад, Комисията приема делегиран акт за изменение на 

приложението към настоящия регламент до 31 март 2018 г.

 ОВ: моля да въведете номера на регламента от документ PE-CONS 130/13.
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Член 6

Упражняване на делегирането

-1. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя 

на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя 

на Комисията за срока на действие на настоящия регламент.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 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.
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4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5 влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 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 срок се 

удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на 

Съвета. 

Член 7

Комитет

Комисията се подпомага от Комитета за Инструмента за партньорство. Този комитет е 

комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Член 8

Финансов пакет

1. Финансовият пакет  за изпълнението на настоящия регламент за периода 

2014—2020 г. е 954 765 000 EUR. 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от 

Съвета в границите, посочени в многогодишната финансова рамка. 
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2. В съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета1, за да се насърчи международното 

измерение на висшето образование, се отпуска индикативна сума в размер на 

1 680 000 000 EUR2 от различните инструменти за финансиране на външната 

дейност (Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейския инструмент 

за съседство, създаден с Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета2, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), създаден 

с Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета3 и 

Инструмента за партньорство, за действия за мобилност с цел учене към или от 

партньорски държави по смисъла на Регламент (ЕС) № 1288/2013, както и за 

сътрудничество и диалог относно политиките с органи,институции и 

организации от тези държави. Регламент (ЕС) № 1288/2013 се прилага към 

използването на посочените средства. 

Финансирането се предоставя чрез два многогодишни транша, покриващи 

съответно само първите четири години и останалите три години. 

Разпределянето на това финансиране се отразява в многогодишното 

индикативно програмиране, предвидено в настоящия регламент, съгласно 

набелязаните потребности и приоритети на съответните държави. 

Разпределените суми могат да бъдат преразгледани в случай на значими 

непредвидени обстоятелства или важни политически промени в съответствие с 

приоритетите на външната дейност на Съюза. 

1 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламенти и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на ЕС в областта 
на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр.50).

2 Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L …).

 ОВ: моля попълнете номера на регламента от документ PE-CONS 126/13 и 
попълнете бележката под линия..

3 Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 
за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 
…)

 ОВ: моля попълнете номера на регламента от документ PE-CONS 123/13 и 
попълнете бележката под линия .
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3. Действията от обхвата на Регламент (ЕС) № 1288/2013 се финансират от 

Инструмента за партньорство, само доколкото те не отговарят на 

условията за финансиране по другите инструменти за финансиране на 

външната дейност и допълват или подсилват други инициативи по 

настоящия регламент. 

Член 9

Европейска служба за външна дейност

Настоящият регламент се прилага в съответствие с Решение 2010/427/ЕС ▌. 
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Член 10

Влизане в сила

▌Настоящият регламент влиза в сила в ▌деня след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

▌Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки ▌. 

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕМАТИЧНИ ПРИОРИТЕТИ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО: ОБЩА 

РАМКА ЗА ПРОГРАМИРАНЕТО

1. Цел, посочена в член 1, параграф 2, буква а):

Подкрепа на стратегиите за партньорство на Съюза за двустранно, 

регионално и междурегионално сътрудничество чрез насърчаване на 

диалога относно политиките и разработване на колективни подходи и 

ответни мерки срещу предизвикателствата в световен план. 

− Подкрепа за изпълнението на споразуменията за партньорство и 

сътрудничество, плановете за действие и подобни двустранни 

инструменти; 

− Задълбочаване на политическия и икономическия диалог с трети 

държави, които са от особено значение на световната сцена, 

включително във външната политика; 
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− Подкрепа на ангажиментите към съответните трети държави по 

въпроси от двустранно и световно значение, които са от общ 

интерес; 

− Насърчаване на подходящи последващи действия или на 

координирано изпълнение на заключенията от международни 

форуми, като например Г-20. 

Засилване на сътрудничеството по предизвикателства от световен 

мащаб, като се обърне по-специално внимание на изменението на 

климата, енергийната сигурност и опазването на околната среда. 

− Стимулиране на усилията в партньорските държави за намаляване 

на емисиите на парникови газове, по-специално чрез насърчаване и 

подкрепа на подходящи регулаторни стандарти и стандарти за 

изпълнение;

− Стимулиране на екологизирането на производството и търговията;

− Развиване на сътрудничеството в областта на енергетиката;

− Насърчаване на възобновяемите и устойчивите енергийни 

източници.
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2. Цел, посочена в член 1, параграф 2, буква б):

Изпълнение на международното измерение на „Европа 2020, обединяващо 

три стълба: икономически, социален и екологичен: 

− Засилване на сътрудничеството и диалога относно политиките със 

съответните трети държави, като се отчитат надлежно всички 

области от обхвата на „Европа 2020“; 

− Отстояване на вътрешните политики на Съюза пред ключовите 

партньорски държави и подкрепа на регулаторното сближаване в 

тази насока. 
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3. Цел, посочена в член 1, параграф 2, буква в):

Улесняване и подкрепа на икономическите и търговските отношения с 

партньорските държави: 

− Допринасяне за сигурна среда за инвестиции и стопанска дейност, 

включително защита на правата на интелектуална собственост, 

справяне с пречките пред достъпа до пазара, засилено регулаторно 

сътрудничество и насърчаване на възможности за стоките и 

услугите на Съюза, особено в областите, в които Съюзът има 

конкурентно предимство, и на международните стандарти; 

− Подкрепа за договарянето, изпълнението и прилагането на  

споразуменията за търговия и инвестиции, по които Съюзът е 

страна. 
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4. Цел, посочена в член 1, параграф 2, буква г):

 Засилване на сътрудничеството в областта на висшето образование: 

повишаване на мобилността на студентите и академичния състав, 

което да доведе до създаването на партньорства, насочени към 

подобряване на качеството на висшето образование и на 

съвместните степени, водещи до академично признаване (програма 

„Еразъм+“); 

 Подобряване на широкоразпространеното разбиране за Съюза и 

популяризирането му: отстояване на ценностите и интересите на 

Съюза пред партньорските държави посредством засилена публична 

дипломация и дейности по осведомяване в подкрепа на целите на 

инструмента.


